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Presidente Paulo Wanderley prepara transição de
comando da CBJ e deixa histórico de conquistas e
realizações dentro e fora do tatame

Nesta edição...
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FREITAS, A CASA
DA MODALIDADE

A ALEGRIA
É O COMBUSTÍVEL DA AMIZADE.
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Caros judocas, prezadas judocas e membros da
família do judô brasileiro,
Novos horizontes surgem, neste fim de 2016 e do
ciclo olímpico dos Jogos do Rio de Janeiro, para
a Confederação Brasileira de Judô e para mim,
pessoalmente.

Em outubro, recebi uma nova missão na minha vida desportiva. Fui
eleito vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, na chapa encabeçada pelo presidente Carlos Arthur Nuzman. Juntos, teremos
a responsabilidade de conduzir o esporte brasileiro rumo aos Jogos
de Tóquio 2020.
Paralelamente, a CBJ está em um processo de transição. Desde
2001, quando assumi a presidência, coube a mim a honra de liderar
o judô brasileiro. No primeiro trimestre de 2017, será chegada a hora
de passar essa incumbência para outro gestor.
Carrego comigo o sentimento de missão cumprida e a certeza de
que não fiz nada sozinho. Tive muitos companheiros leais e fundamentais. A todos eles deixo aqui meu sincero agradecimento. Se
não menciono nomes, é para não cometer a injustiça de esquecer
de alguém. Nesta revista, vamos recapitular os principais marcos do
trabalho que foi feito e do qual tenho grande orgulho.
Que este próximo ano seja repleto de realizações para os judocas
do Brasil. Feliz 2017!
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>> Pinheiros levou a melhor na disputa masculina...

MARCA
OLÍMPICA
Com medalhistas dos Jogos Rio 2016, Pinheiros e
Reação levam títulos do Grand Prix Nacional de Clubes
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As edições feminina e masculina do Grand Prix Nacional de Clubes em 2016 reuniram na Bahia e em
São Paulo, respectivamente, a elite do judô brasileiro. Ao todo, foram quatro dias de novembro com
disputas da maior competição por equipes do Brasil. O tradicional torneio, cujas finais foram transmitidas ao vivo pelo
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canal de televisão SporTV, contou com a participação de 12 equipes, no masculino, e oito, no feminino, recheadas de grandes astros
do judô brasileiro. Entre eles, os medalhistas nos Jogos Rio 2016 Rafael Silva e Rafaela Silva, que usaram o Grand Prix para retornar às
competições após a participação olímpica e foram fundamentais nas conquistas de seus clubes. O Pinheiros, de Baby, levantou seu 11º
título no masculino, enquanto o Instituto Reação, da campeã olímpica, foi bicampeão no feminino.
Lutando em casa, em seu ginásio no bairro Jardim Europa, em São Paulo, os pinheirenses contaram com o apoio da empolgada torcida e com a força de seus principais atletas para derrotar o Instituto Reação na final masculina. O placar foi apertado: 3 a 2. Charles
Chibana venceu Gabriel Silva, Marcelo Contini superou Marcos Seixas e Baby garantiu o título no último combate, vencendo o confronto clássico contra David Moura. Os pontos do Reação foram marcados por Victor Penalber, que bateu Vinícius Panini, e por Nacif
Elias, que venceu Tiago Camilo.

Fotos: Paulo Pinto

>> ...E o Reação foi o campeão da competição feminina

>> Rafael Silva venceu o duelo clássico contra David
Moura na decisão. Em Lauro de Freitas, Rafaela
Silva competiu pela primeira vez após o ouro olímpico

“Ficou para a última luta contra o David, que é um adversário muito difícil. Estou bem feliz de ter conquistado
esse título pelo clube. A equipe inteira está de parabéns”,
comemorou Rafael Silva, que foi homenageado pela CBJ
com seu rosto gravado na medalha do Grand Prix. “Foi legal a homenagem prestada nesse ano olímpico. Fico muito
agradecido e vou guardar com bastante carinho.”
O terceiro lugar no masculino ficou com a equipe da
Sogipa, que derrotou o Minas Tênis Clube também por 3
a 2 na decisão pelo bronze. Os pontos sogipanos foram
marcados por Diego Santos, que venceu Gabriel Pinheiro;
Rafael Macedo, que superou Alex Pombo; e Renan Nunes,
que passou por Juscelino Nascimento no último combate.
Eduardo Katsuhiro e Eduardo Bettoni marcaram os dois pontos mineiros com vitórias sobre João Pedro Macedo e Henrique Silva,
respectivamente.
No Grand Prix feminino, que foi disputado no Centro de Treinamento da CBJ na Bahia, o Reação dominou a competição em todas as
etapas. A final foi contra o time do Minas Tênis Clube. Raquel Silva derrotou Érika Miranda no duelo clássico do meio-leve feminino
brasileiro, Rafaela Silva venceu Ketleyn Quadros, em outro duelo de gigantes; Amanda Oliveira superou Mariana Silva, e Maria Suelen
Altheman conseguiu o ippon contra a jovem Victória Oliveira para consagrar o Reação pela segunda vez no Grand Prix. Kamilla Silva
marcou o único ponto do Minas na decisão, batendo Flávia Cruz no golden score.
“Entrei com o placar empatado e sabendo que não estava no meu 100% por conta da correria dos Jogos Olímpicos e por ter voltado a
treinar havia pouco tempo. Então, sabia que podia morrer ali dentro do tatame, porque era minha última luta, e foi isso que eu fiz. Dei
meu máximo pra ajudar meu time a sair com a vitória”, comentou Rafaela Silva, que também foi homenageada pela CBJ com seu rosto
gravado nas medalhas do evento.
“O diferencial da equipe é a união. Temos uma campeã olímpica, mas todas são tratadas da mesma forma, têm a mesma essência. A
vitória foi de todos”, completou Geraldo Bernardes, técnico da equipe carioca.
O terceiro lugar ficou, novamente, com a Sogipa, que venceu o Pinheiros em confronto equilibrado na decisão pela medalha. Layana
Colman venceu Fabiana Oliveira, Mariana Barros superou Jéssica Santos e Rochele Nunes fez o terceiro ponto da Sogipa, vencendo
Samanta Soares no último combate. Eleudis Valentim e Nádia Merli marcaram os pontos pinheirenses, derrotando Jéssica Lima e Maria
Portela, respectivamente. O triunfo marcou o retorno da equipe gaúcha ao pódio nacional depois do amargo quarto lugar de 2015.
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“PRINCIPAL DISPUTA POR
EQUIPES DO BRASIL MARCOU O
RETORNO DE RAFAEL SILVA E
RAFAELA SILVA ÀS COMPETIÇÕES
E AMBOS AJUDARAM SEUS
CLUBES A SUBIR NO LUGAR
MAIS ALTO DO PÓDIO”

5

R
O
I
N
SÊ

ACESSO
MAIS JUSTO
CBJ adota Ranking Nacional como critério para
definir atletas que vão compor a seleção brasileira

Começa um novo ciclo olímpico, tem início uma nova história. Sempre em busca de evolução contínua e melhores resultados, a Confederação Brasileira de Judô decidiu aprimorar a forma de acesso à seleção brasileira sênior, premiando os atletas que forem
mais regulares dentro do país ao longo de toda a temporada, com a criação do Ranking Nacional Sênior.
A partir de 2017, entra em vigor o novo sistema de ranqueamento. O modelo é muito parecido ao que é adotado pela Federação Internacional de Judô (FIJ) como forma de classificação para os Jogos Olímpicos e também ao que é adotado pelas Equipes Brasileiras de Base
desde 2013.
Serão quatro competições que valerão pontos: Campeonato Estadual (ou competição equivalente indicada pela Federação Estadual),
Brasileiro Regional, Troféu Brasil e Brasileiro Sênior Final. Os detalhes podem ser vistos no infográfico na página ao lado.
Com o novo ranqueamento, a seleção, a partir de 2018, será definida da seguinte forma.
1. Estarão classificados automaticamente para a seleção: o campeão do Ranking
Nacional de cada categoria olímpica ao fim do ano; judocas que estejam na zona
de ranqueamento olímpico da FIJ, contanto que tenham disputado ao menos
uma competição válida para o Ranking Nacional
2. Estarão classificados para a Seletiva Tóquio 2020: atletas colocados do 2° ao 9°
lugares do Ranking Nacional
Para pontuar no Ranking
3. A CBJ poderá, atendendo a critérios técnicos, indicar atletas para a Seletiva
Nacional é preciso:
Tóquio 2020, independentemente do Ranking

REGRAS
BÁSICAS

Os principais objetivos do Ranking Nacional Sênior são:

• incentivar a troca de conhecimento entre os atletas com
mais bagagem internacional e as jovens promessas;
• aumentar o nível técnico do judô nacional com confrontos
diretos entre atletas de diferentes estilos;
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• ampliar a possibilidade de acesso à seleção — e, consequentemente, às competições e treinos internacionais — ao
aumentar a quantidade de atletas que estarão em busca das
42 vagas na equipe.
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“Estou convicto de que o Ranking Nacional irá criar um efeito cascata positivo, por
várias razões. Valoriza os Campeonatos Estaduais, Regionais e Nacionais. Promove um maior envolvimento das Federações Estaduais com a seleção principal. E,
principalmente, mexe com todos os judocas brasileiros. Desde aqueles que estão
acostumados com a seleção, que precisarão se manter num alto nível competitivo;
até aqueles que sonham representar o Brasil e, agora, terão uma chance ainda mais
concreta”, disse o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira.
Para formar a seleção que vai representar o Brasil em 2017, o sistema de acesso
ainda é o mesmo do ciclo olímpico anterior: os melhores colocados na Seletiva Tóquio 2020 – I Etapa, marcada para os dias 13 e 14 de janeiro, no ginásio de Esportes
do Bradesco, em Osasco, região metropolitana de São Paulo.

• Ter 15 anos ou completar 15 anos
em 2017
• Ser, no mínimo, faixa verde
(feminino) ou roxa (masculino)
Assim como é no Ranking
Mundial da FIJ...
...O Ranking Nacional também
terá redução de pontos: a cada
12 meses, a pontuação é
reduzida em 50%.
A principal diferença para o
Ranking da FIJ...
...É que os atletas que mudarem de
categoria de peso no mesmo ano,
desde que tenham o aval da CBJ,
terão direito de carregar 50% dos
pontos para a nova categoria.
ATENÇÃO
O Ranking Nacional
Sênior poderá ser
consultado no sistema
online Zempo, a
plataforma de gestão
técnica do judô brasileiro.

SELEÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
CICLO OLÍMPICO TÓQUIO 2020
MASCULINO

FEMININO

A seleção brasileira
sênior de judô
é formada por

42 atletas,
3 de cada
categoria
O sistema de ACESSO
É O MESMO do ciclo
olímpico anterior, por meio
de SELETIVA

2017

A SELEÇÃO
SÊNIOR EM 2017

SELETIVA TÓQUIO 2020 – I ETAPA
QUANDO? 13 e 14 de janeiro de 2017
ONDE? Ginásio de Esportes do Bradesco, Osasco (SP)

DE 2017 EM DIANTE

RANKING NACIONAL SÊNIOR
Em 2017, será criado o Ranking Nacional Sênior. Para chegar
à seleção, todo atleta precisará estar nesse ranking.
Confira as competições válidas para o ranqueamento:

1
2
3
4
O calendário CBJ
permitirá que
judocas das classes
Sub-18 e Sub-21
participem dos
eventos Sênior, pois
não haverá conflito
de datas

CLASSIFICADOS
AUTOMATICAMENTE
1. 1º colocado no Ranking Nacional
em cada categoria olímpica
2. Atletas que terminarem o ano na zona de
ranqueamento olímpico*, contanto que
tenham disputado ao menos uma competição
válida para o Ranking Nacional
* Até o 22º lugar (masculino) e até o 14º (feminino) no
Ranking Mundial da Federação Internacional de Judô

SELETIVA

2º ao 9º lugares no Ranking Nacional
de cada categoria olímpica se
classificam para a Seletiva Tóquio 2020,
para disputar as vagas restantes na seleção

ATENÇÃO!
A CBJ, atendendo a critérios técnicos, poderá indicar
atletas para a Seletiva independentemente do ranking.
A Seletiva terá, no máximo, 12 atletas por categoria

SELEÇÕES DE BASE
• A base já tem um Ranking
Nacional próprio, que servirá
de critério para definição das
seleções que participarão dos
eventos previstos
• A principal mudança em 2017
será a inclusão dos Meetings
Sub-18 e Sub-21, a serem
disputados pelos oito melhores
de cada categoria na Seletiva das
Equipes de Base
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A SELEÇÃO SÊNIOR
A PARTIR DE 2018
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Segunda maior operadora aeroportuária do MUNDO e a

MAIOR do Brasil. Por duas vezes consecutivas seus aeroportos
foram eleitos, pelos passageiros, os MELHORES do país.
São cerca de 11 mil empregados que mantêm seus

60 aeroportos e suas 68 Estações Prestadoras
de Serviços de Telecomunicações e de
Tráfego Aéreo (EPTAs) em pleno funcionamento.

ESSA É A INFRAERO.
Cada vez mais perto de você!

Fotos: Paulo Pinto

SE
A
B

>> Laura Ferreira fez a dobradinha no Superligeiro,
vencendo as Seletivas Sub-18 e Sub-21

TEMPORADA
ABERTA

Seletiva Nacional Sub-18 e Sub-21 distribui os primeiros pontos no
Ranking Nacional das Categorias de Base do próximo ano
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Para as Categorias de Base do judô brasileiro a
temporada 2017 começou em novembro de 2016,
com a disputa da Seletiva Nacional Sub-18 e
Sub-21, competição que deu aos melhores colocados em cada categoria os primeiros pontos no
Ranking Nacional dessas classes. A disputa deste ano,
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que aconteceu nos dias 24, 25, 26 e 27 de novembro no Centro de
Treinamento da CBJ em Lauro de Freitas, na Bahia, contou com
um novo sistema de classificação, selecionando os oito melhores
de cada peso para lutarem entre eles no Meeting da Base, que
acontecerá durante treinamento de campo de 18 a 28 de janeiro,
em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.
Os judocas que somarem mais pontos nessas duas competições
serão os representantes de suas respectivas categorias na primeira convocação para estágio internacional da Base em 2017.
A novidade levou à Seletiva deste ano 845 atletas de 225 clubes e
associações de todo o Brasil. Foi a maior competição nacional do
ano realizada pela CBJ, com um total de 1.090 lutas e 670 ippons
nos tatames do ginásio do CT de Lauro de Freitas.
Entre os campeões, duas jovens atletas chamaram a atenção pelos resultados e desempenho no tatame. Com apenas 14 anos,
a peso-pesado Anna Karolina Belém dos Santos, do Instituto
Reação (RJ), venceu todas as suas seis lutas por ippon e ficou

com o primeiro lugar da categoria no Sub-18. A superligeiro Laura
Ferreira, da Associação Desportiva Recreativa Artes Marciais
(Adrearmas-SP), foi a única a conseguir uma dobradinha, vencendo tanto a Seletiva Juvenil (Sub-18), quanto a Júnior (Sub-21).
“Com esses dois eventos, teremos uma avaliação mais criteriosa
na formação da equipe para o primeiro estágio internacional e
daremos oportunidade aos atletas em dois momentos diferentes.
Primeiro, na Seletiva e, depois, no Meeting dos oito melhores da
Seletiva”, explica Marcelo Theotônio, gestor das Categorias de
Base da CBJ..

“A DISPUTA DESTE ANO
CONTOU COM UM NOVO
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO,
SELECIONANDO OS OITO
MELHORES DE CADA PESO
PARA LUTAREM ENTRE ELES
EM JANEIRO, NO MEETING
DA BASE”

RESULTADOS

Meio-Leve 66kg
1º Daniel Cargnin
(Sogipa-RS)

Meio-Pesado 70kg
1º Inara Santos
(Ass.Cult.Esp.de Pompeia-SP)

SELETIIVA NACIIONA
AL
DAS CA
ATEG
GORIAS
DE BAS
SE

Leve 73kg
1º Jeferson Santos Jr
(ADPM São José dos Campos-SP)

Pesado +70kg
1º Anna Karolina Belém dos Santos
(Instituto Reação-RJ)

Meio-Médio 81kg
1º Tiago Pinho
(Sogipa-RS)

SUB-18 MASCULINO

Superligeiro 44kg
1º Laura Ferreira
(Adrearmas-SP)

Médio 90kg
1º Henrique Francini (E.P.Pinheiros-SP)

Ligeiro 48kg
1º Larissa Pimenta (E.C.Pinheiros-SP)

Meio-Pesado 100kg
1º William Souza Jr
(Academia Espaço Marques Guiness-DF)

Meio-Leve 52kg
1º Jéssica Couto Lima
(Sogipa-RS)

Pesado +100kg
1º Matheus Rocha
(SESI-SP)

Leve 57kg
1º Ketelyn Nascimento (S.E.Palmeiras-SP)

SUB-18 FEMININO

Meio-Médio 63kg
1º Samara Contarini (E.C.Pinheiros-SP)

Superligeiro 40kg
1º Manuela Jesus
(Ass.Bras.A Hebraica de SP-SP)

Médio 70kg
1º Ellen Santana
(Ass.de Judô 9 de Julho-SP)

Ligeiro 44kg
1º Laura Ferreira (ADREARMAS-SP)

Meio-Pesado 78kg
1º Gabriela Paliano
(A.A.Judô Futuro-MS)
Pesado +78kg
1º Ellen Furtado
(SESI-SP)

SUB-21 MASCULINO
Superligeiro 55kg
1º Bruno Watanabe
(São João Tênis Clube-SP)
Ligeiro 60kg
1º Robson Penna
(Minas Tênis Clube-MG)

Meio-Leve 48kg
1º Natalia Oliveira
(A.D.São Caetano-SP)
Leve 52kg
1º Nicole Franzoi
(Sogipa-RS)
Meio-Médio 57kg
1º Bruna Bereza
(A.D.Judô Tonietto-PR)
Médio 63kg
1º Gabriella Moraes
(A.A.D.Mesc.São Bernardo-SP)

Superligeiro 50kg
1º Felipe Geronimo
(Ass. de Judô de Divinolandia-SP)
Ligeiro 55kg
1º Matheus Takaki
(Academia Espaço Marques Guiness-DF)
Meio-Leve 60kg:
1º William Lima
(Esporte Clube Pinheiros-SP)
Leve 66kg:
1º João Victor Silveira
(Kiai-RS)
Meio-Médio 73kg:
1º Guilherme Shimidt
(Ac.Espaço Marques Guiness-DF)
Médio 81kg:
1º Nuciano Júnior
(Grêmio Náutico União-RS)
Meio-Pesado 90kg
1º Jonas Campomizzi
(Minas Tênis Clube-MG)
Pesado +90kg
1º Leonardo Sant’Ana
(Ass.Arruda de Judô-PE)
Observação: Os oito melhores em cada
categoria se classificaram para o Meeting
da Base, em janeiro de 2017. A lista completa de classificados pode ser encontrada em www.cbj.com.br”
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11

Respeite os limites de velocidade.
QUEM SEGUE COM FORÇA TEM O NOSSO APOIO

NAS ESTRADAS
E NOS TATAMES
Com muito orgulho, a Scania
patrocinou a delegação brasileira
de judô nos Jogos Olímpicos
Rio 2016. Parabenizamos nossos
judocas pelo máximo desempenho
nos tatames e esperamos que

nossa capacidade de superar
obstáculos continue inspirando
todos os atletas brasileiros, para
que possam continuar trazendo
muitas conquistas para o Brasil
nos próximos anos.

RINO COM
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Em entrevista à Judô em Revista, presidente faz
balanço de sua gestão à frente da CBJ e projeta
desafios para o futuro da modalidade
Paulo Pinto

“QUERO QUE MEU SUCESSOR FAÇA MAIS
DO QUE FIZ PELO JUDÔ BRASILEIRO”
Por Manoela Penna

de academia, técnico da seleção brasileira, árbitro internacional e presidente de Federação. Experimentou na pele
cada um dos papéis do que chama de “cadeia produtiva do
judô brasileiro”. Mas foi a partir de 2001, como presidente
eleito da Confederação Brasileira de Judô, que começou
a deixar para sempre sua marca na modalidade olímpica
mais vitoriosa do esporte brasileiro. Um ciclo que se encerra no primeiro trimestre de 2017, quando deixará o posto
depois de 16 anos, 12 medalhas olímpicas e 30 medalhas
em Mundiais Sênior para assumir a vice-presidência do
Comitê Olímpico do Brasil. “O judô do Brasil está pronto
para seguir sem mim”, garante.

Judô em Revista: Se o senhor pudesse resumir cada
ciclo de sua gestão com uma só palavra, qual seria?
Paulo Wanderley Teixeira: O primeiro mandato, em 2001,
se resume com o resgate da credibilidade da CBJ. Depois, a
partir de 2005, foi a vez de criar ídolos. O ciclo de 2009 foi
marcado pelo olhar interno e a valorização das Federações.
Por fim, este último, a partir de 2013, foi voltado para transferência de conhecimento, que culminará com a minha saída.

“ EU VINHA DE DENTRO
E SABIA EXATAMENTE
O QUE ESTAVA
ACONTECENDO. E
ISSO ME INCOMODAVA
MUITO. INCENTIVADO
PELA MAIORIA DOS
PRESIDENTES DE
FEDERAÇÕES, FUI ELEITO
EM 2001. FOI O COMEÇO
DE UMA REVOLUÇÃO”

JR: O que o motivou, em 1994, a concorrer pela primeira
vez à presidência da CBJ?

PWT: Saber que eu podia fazer mais pelo judô. Eu vinha de
dentro e sabia exatamente o que estava acontecendo. E isso
me incomodava muito. O problema é que, naquela época, eu
não tinha ideia de como fazer uma campanha nacional. Achava
que só ligar para os amigos seria suficiente para mudar o judô
no Brasil. Foi uma campanha solitária e, ainda assim, perdi por
três votos num colegiado, então, de 23 Federações. Depois,
incentivado pela maioria dos presidentes de Federações
Estaduais, eu voltei a me candidatar em 2001, quando fui eleito. Foi o começo de uma revolução.

JR: Conte um pouco sobre o antes e o depois. O que
encontrou em 2001 e o que deixa agora para seus
sucessores?
PWT: A realidade mesmo a gente só conhece quando vive.
Quando sentei na cadeira de presidente da CBJ e comecei a
ter de tomar providências é que tive a dimensão real da gravidade do problema. Tínhamos uma estrutura física mínima,
de uma sala no Centro do Rio. Cheguei lá e encontrei quatro
funcionários, incluindo a zeladora. Estávamos irregulares juridicamente e não podíamos receber verbas públicas ou privadas. O primeiro ano foi extremamente intenso de trabalho
e quase cheguei a desistir. Aí, em 2001, a Lei Agnelo Piva foi
criada e começou uma virada importante no esporte brasileiro,
incluindo o judô. Mas o que havia de bom, que era a tradição de
medalhas olímpicas, fruto do talento dos nossos judocas, não
deixei para trás. Pelo contrário... Nossos atletas nunca foram
tão vencedores internacionalmente como nos últimos 15 anos.
JR: Na gestão anterior à sua, a Confederação vivia conflitos abertos com atletas. O que o senhor fez para articular
essa pacificação?
PWT: Simplesmente oportunizei o que eles precisavam em
termos de estrutura, apoio e um reconhecimento verdadeiro
de que eles são a mola mestra de tudo. Os atletas têm meu
telefone particular. Mais do que isso, têm representatividade
na CBJ. Escuto as reinvindicações deles, e eles ouvem minhas
ponderações. Há diálogo e respeito mútuo.
JR: Qual era seu principal objetivo ao assumir como presidente da CBJ?
PWT: Tirar a entidade da inadimplência junto aos órgãos públicos, porque isso nos impedia de receber qualquer aporte
financeiro, e valorizar os atletas. Queria trazê-los para perto.
Desde minha primeira gestão, nenhum atleta sênior pagou
mais do próprio bolso para ir a Mundiais e Pan-Americanos,
como acontecia. Depois essa premissa se estendeu para as
categorias júnior e juvenil, como ocorre até hoje.
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Paulo Wanderley Teixeira pouco sabe o que
é a vida sem quimono. São seis décadas no
tatame, desde que deixou, aos 5 anos de idade, a cidade Caicó, no Rio Grande do Norte,
rumo a Vitória, no Espírito Santo, onde começou a praticar o esporte. Foi atleta, professor, dono
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JR: O senhor teria feito algo diferente?
PWT: As coisas a serem feitas diferentemente eu vou deixar
anotadas para meu sucessor! (risos) Seria um absurdo comigo mesmo dizer que fui frustrado na minha gestão. Tive muitas
metas alcançadas e, claro, uma ou outra pela metade. Uma delas é a sustentabilidade financeira da CBJ. Hoje já temos uma
posição rara e muito positiva entre as entidades esportivas no
Brasil, que é a de quase não depender de recursos públicos. Nós
temos um equilíbrio entre os recursos públicos e os privados.
Mas acredito que as entidades esportivas não podem depender
exclusivamente de apoio externo para sobreviver. A verdadeira
independência só existe com a independência financeira.

JR: Quando o senhor concorreu pela primeira vez à presidência, imaginava que o judô brasileiro poderia chegar a
2016 da maneira que se encontra hoje?
PWT: Não. Em absoluto. Era impensável olhar para frente e
enxergar tudo o que aconteceu. Quando podíamos pensar, por
exemplo, num Mundial no Rio, como em 2007, com três ouros
e um bronze, sendo ultrapassados pelo Japão apenas no último dia? Quando acreditaríamos ser possível ter um Centro
Técnico e Administrativo como o que erguemos na Bahia? Ou
conquistar o respeito de patrocinadores, parceiros e da sociedade? Não dava para ter ideia de tudo isso. Mais ou menos
como um garoto que chega na academia e diz logo que vai ser
campeão olímpico. Não é que ele não queira, mas primeiro precisa desejar ser campeão local, depois regional, estadual, brasileiro e por aí vai. O sonho muito alto no começo pode iludir.

OS ATUAIS PRESIDENTES DE
FEDERAÇÕES ESTADUAIS
Acre • Delfino Batista da Cunha Filho
Alagoas • José Nilson Gama de Lima
Amapá • Antônio Jovenildo de Silva Viana
Amazonas • Aldemir Duarte do Nascimento
Bahia • Marcelo Ornelas Da Cruz França Moreira
Ceará • José Caldeira Cardoso Neto
Distrito Federal • Luiz Gonzaga Filho
Espírito Santo • Miguel Ângelo Agrizzi
Goiás • Josmar Amaral Gonçalves
Maranhão • Francisco Manoel de Oliveira Neto
Mato Grosso do Sul • Cesár Augusto Progetti Paschoal
Mato Grosso do Sul • Fernando Moimaz
Minas Gerais • Luiz Augusto Martins Teixeira
Pará • Walter de Jesus Amaral Júnior
Paraíba • Adjailson Fernandes Coutinho
Paraná • Luiz Hisashi Iwashita
Pernambuco • Jaciano Delmiro da Silva
Piauí • Danys Marques Maia Queiroz
Rio de Janeiro • Francisco Grosso
Rio Grande do Norte • Tibério Maribondo do Nascimento
Rio Grande do Sul • César de Castro Cação
Rondônia • Seloi Totti
Roraima • Paulo Cezar de Oliveira Ferreira
Santa Catarina • Silvio Acácio Borges
São Paulo • Alessandro Panitz Puglia
Sergipe • Durval Américo Corrêa Machado
Tocantins • Georgton Pacheco

Leandra Benjamin
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>> Paulo Wanderley e os campeões olímpicos Aurélio Miguel (à esquerda) e Rogério Sampaio (à direita),
a),
além do bicampeão mundial João Derly: pacificação da relação da CBJ com os atletas. No detalhe, com
mo
lendário Chiaki Ishii, pioneiro do judô brasileiro
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>> Com as campeãs olímpicas Rafaela Silva e Sarah Menezes: evolução do judô feminino no Brasil

JR: Cite os atos/momentos mais emblemáticos de suas ges-

JR: A descentralização do judô nacional propiciou o surgi-

tões em termos técnicos, administrativos e para a marca CBJ.
PWT: Foram tantos, que tenho receio de ser injusto. Alguns deles foram: o primeiro ouro em Mundial Sênior, a primeira medalha
feminina em Olimpíadas, o primeiro ouro feminino em Olimpíadas,
a realização de três Campeonatos Mundiais no Brasil, sendo dois
Individuais e um por Equipes; a realização de etapas de Grand
Slam e Copa do Mundo do Circuito Mundial da FIJ no Brasil; o
repasse, para todas as 27 Federações, de equipamentos de alta
tecnologia; os cursos de capacitação para técnicos de todo o
Brasil, o apoio com passagens aéreas para que atletas das 27
Federações participassem dos campeonatos nacionais desde a
base, a criação de eventos como o Troféu Brasil e o Grand Prix
para valorização dos clubes, a pulverização do judô por todo o
país com a realização de eventos em 25 dos 27 estados nesses
anos, a construção do nosso Centro Técnico e Administrativo na
Bahia, a criação de eventos promocionais como os Desafios para
garantir exposição de mídia e retorno aos patrocinadores, a formação de dezenas de árbitros internacionais...

mento de atletas de elite em todas as regiões e a capacitação de gestores e técnicos. Como o senhor definiria “judô
brasileiro” hoje?
PWT: Judô brasileiro é tudo isso. E não chegamos ao topo ainda.
É um crescimento constante e de forma sustentável. Somos um
esporte de massa, praticado no país todo. Uma modalidade que
une esporte e educação. Que está no topo da cadeia esportiva
mundial. Somos preparados para vencer. E vencemos.

Mas afirmo e reafirmo o que disse em Assembleia para os presidentes de Federações: quero muito que meu sucessor consiga
fazer mais do que eu fiz. Eu me sentiria recompensado.

JR: A CBJ é apontada como modelo de trabalho técnico e administrativo por vários setores do mercado. A que se deve isto?
PWT: Tenho a sorte de trabalhar com uma equipe excepcional.
Além disso, consegui chegar a uma forma de administração em
que tenho liberdade na escolha dos colaboradores, sem ser refém
da política. Isso é um avanço na administração esportiva no Brasil.
JR: Que aspectos de gestão da CBJ o senhor acha que podem servir de exemplo para outras entidades esportivas?
PWT: A escolha dos gestores, como disse, é parte desse sucesso. Além disso, é preciso saber delegar sem perder a visão e a
responsabilidade sobre o todo.

íram nos últimos anos? Qual o papel de cada um destes no
cenário do judô brasileiro hoje?
PWT: Todos mudaram porque tiveram um bom exemplo e vontade de evoluir. Somos todos parte da mesma engrenagem. Um
não existe sem o outro. Um valoriza o outro nessa que eu chamo de cadeia produtiva do judô brasileiro. Caminhamos com o
mesmo objetivo.

JR: Os últimos 15 anos foram fundamentais para o amadurecimento, valorização e profissionalização do judô no
Brasil, graças à sua gestão. O judô brasileiro está pronto
para seguir sem Paulo Wanderley à frente?
PWT: Está prontinho. A máquina está toda funcionando, as peças estão no lugar. Para dar continuidade não precisa mexer, mas
para melhorar, sim. A casa está arrumada. Meu sucessor pode
decorar do jeito dele.
JR: Paulo Wanderley agora é vice-presidente do COB, na
chapa encabeçada pelo presidente Carlos Arthur Nuzman.
O senhor vai conseguir ficar longe do tatame?
PWT: O Nuzman não conseguiu (ficar longe do vôlei), né? (risos) Mas meu foco agora mudou. Meu olhar é para o esporte
olímpico do Brasil. Estou lendo a bula para seguir a receita de
sucesso desenvolvida pelo presidente Nuzman, e da qual o judô
faz parte.
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JR: Onde o senhor acredita que o judô pode estar daqui a 15 anos?
PWT: Não sei, porque não sou eu quem vai estar à frente (risos).

JR: Como as Federações, Clubes, atletas e parceiros evolu-
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Centro de Treinamento em Lauro de Freitas (BA) é

No dia 28 de julho de 2014, o judô brasileiro realizou o sonho da casa própria. Nesse dia, num
marco histórico da consolidação da modalidade, o presidente Paulo Wanderley Teixeira recebeu
do Ministério do Esporte e do Governo da Bahia, maiores parceiros na realização desse projeto ao
lado da prefeitura de Lauro de Freitas, o Termo de Cessão de Uso do Centro de Treinamento da
Confederação Brasileira de Judô. A estrutura, situada à beira-mar, mais precisamente em frente à Praia de Ipitanga,
foi a concretização de um projeto audacioso, destinado a elevar a modalidade a um novo patamar de excelência.
Desde o primeiro momento, o CT entrou para a História. Foi um investimento que projetou o Brasill ao seletíssimo grupo de potências mundiais do esporte que possuem um espaço dedicado prioritariamente para o judô. Em todo o continente americano,
nenhum país ostentava uma estrutura similar voltada para a modalidade.
“Há alguns anos tínhamos o objetivo de ter um Centro de Treinamento que fosse referência não só para o judô mundial, como
inclusive para outras modalidades olímpicas. Estudamos como funcionam essas estruturas em países como Japão e França
para chegar a um modelo ideal com características tipicamente brasileiras. Realmente, o Centro Pan-Americano de Judô é o
grande legado material da minha gestão”, disse Paulo Wanderley Teixeira.
A parceria para a construção começou a ser desenhada em 2010, durante a Copa do Mundo por Equipes em Salvador. Foram
três anos trabalhando em cima da ideia até que, em 28 de agosto de 2013, foi assinada a Ordem de Serviço, acertando os últimos
detalhes para o início das obras.
O projeto do CT, aliás, nasceu vencedor. Em 2013, foi premiado
na categoria “Edificações Esportivas” do X Grande Prêmio de
Arquitetura Corporativa, oferecido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (Crea) e considerado o mais importante
do setor na América Latina.
O investimento total da obra foi de 43 milhões de reais, sendo
R$ 18 milhões do Estado da Bahia, R$ 20 milhões do Governo
Federal e R$ 5 milhões da Confederação Brasileira de Judô. O
Centro possui uma área total de 20 mil metros quadrados. A principal estrutura esportiva é o ginásio climatizado, com quatro áreas
de competição com capacidade para 1.900 pessoas e 325 vagas
para estacionamento, além de área de aquecimento que também
é usada para as aulas do projeto social “Avança Judô” e diversas
salas para preparação e recuperação física, médica e trabalho de
imprensa.
O prédio administrativo tem um auditório com capacidade para
200 pessoas, sala da diretoria, escritórios de trabalho e espaço
para montagem do futuro museu do judô. O terceiro prédio do complexo é o alojamento para até 72 pessoas. Nele, há 10 suítes,
12 quartos duplos, oito quádruplos, sala de jogos e restaurante. O CT conta ainda com piscina, quadra poliesportiva e pista de
corrida de 100 metros com quatro raias.
A ocupação do espaço começou logo após a entrega, já que era necessário equipar todo o Centro de Treinamento. Essa parte
parece simples, mas não é. Passa por adquirir desde lixeiras para os banheiros até os tatames para as grandes competições,
passando por todo mobiliário para salas, quartos e restaurante, e pelos materiais de escritório, materiais médicos, fisioterápicos,
entre outros.
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“HÁ ALGUNS ANOS
TÍNHAMOS O OBJETIVO
DE TER UM CENTRO DE
TREINAMENTO QUE FOSSE
REFERÊNCIA NÃO SÓ PARA
O JUDÔ MUNDIAL, COMO
INCLUSIVE PARA OUTRAS
MODALIDADES OLÍMPICAS”
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Fotos: Lara Monsores

DO JUDÔ

o grande legado material da gestão Paulo Wanderley

COMPETIÇÕES

>> O presidente Paulo Wanderley recebeu no CT o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, junto com a seleção brasileira que disputou os Jogos Rio 2016
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O primeiro grande evento em Lauro de Freitas foi a Seletiva Nacional das Equipes de Base de 04 a 07 de dezembro de 2014. E foi
um grande teste, com 754 atletas, sendo 467 no masculino e 287 no feminino. De lá para cá, foram 14 Campeonatos Nacionais ou
Regionais, sendo que, em 2016, todos os Brasileiros Finais (Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior), além da Taça Brasil, do Troféu
Brasil e do Grand Prix Feminino, foram realizados no Centro de Treinamento. Quase todas as competições tiveram um treinamento
de campo após seu encerramento. E a seleção brasileira que disputaria os Jogos Olímpicos Rio 2016 realizou no CT o seu último
grande treinamento antes da concentração em Mangaratiba.
Houve ainda diversos eventos internacionais de destaque. O principal deles foi o SuperDesafio BRA - Copa Internacional de
Seleções Sub-21, que contou com algumas das principais forças do judô mundial como Japão, Rússia, Geórgia, Alemanha, Itália,
além do Brasil.
O Centro de Treinamento serviu também para dois importantes projetos da CBJ que não são ligados diretamente ao alto rendimento esportivo, mas merecem grande atenção na entidade: o social e o educacional.
A Comissão de Educação da Confederação organizou, nos últimos dois anos, oito módulos do Curso Nacional de Capacitação para
Técnicos de Judô (CNCTJ), que contemplou mais de 70 professores de todo o Brasil. Seis desses módulos foram realizados no
Centro Pan-Americano de Judô, especialmente a parte prática.
“Realizar o CNCTJ no Centro de Treinamento da CBJ tem duas funções importantes. A primeira é que o ginásio oferece toda a
estrutura necessária às aulas. A outra é fazer com que esses professores, em sua maioria formadores de atletas, se sintam parte
desse complexo e da evolução do judô brasileiro”, disse Robnelson Ferreira, gestor técnico Nacional e de Eventos.
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“DEPOIS DE UM ANO
DE PROJETO AVANÇA
JUDÔ, SEGUIMOS
ACOMPANHANDO
O ENSINO E
APRENDIZAGEM
NAS ESCOLAS (...)
TEMOS CERTEZA
DE QUE ESTAMOS
CONSTRUINDO UM
SONHO JUNTOS”
O projeto social da CBJ, o “Avança Judô”,
também está funcionando a todo vapor
em Lauro de Freitas. Desde setembro de
2015, cerca de 200 crianças de escolas
municipais da cidade, que fica na Região
Metropolitana de Salvador, são atendidas
pelo pólo do CPJ. Esses pequenos atletas
têm, inclusive, participado com regularidade das etapas do Circuito Baiano nas classes Sub-13 e Sub-15. Todos os judocas têm
de 9 a 12 anos, e as aulas são ministradas
duas vezes por semana – às terças e quintas –, em dois horários – de 09 às 10 da
manhã e de 10 às 11 da manhã.
“Depois de um ano de Projeto Avança
Judô, seguimos acompanhando o ensino e
aprendizagem nas escolas, sempre tendo
o maior contato possível com os parentes
dos alunos, para continuarmos tendo um
resultado positivo no trabalho com essas
crianças em vulnerabilidade social. Temos
certeza de que estamos construindo um
sonho juntos”, disse Isabele Duran, gestora
de projetos.
Desse jeito, com pouco mais de dois anos de
funcionamento, é possível dizer que o judô
brasileiro, em todas as suas vertentes – Alto
Rendimento, Equipes de Base, Área Social,
Capacitação Técnica, Eventos Nacionais e
Eventos Internacionais –, está sendo atendido pelo Centro Pan-Americano de Judô,
o Centro de Treinamento da Confederação
Brasileira .
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1 >> No sorriso das crianças do projeto “Avança Judô”, o
retorno para a comunidade de Lauro de Freitas
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2 >> O SuperDesafio BRA - Copa Internacional de Seleções
Sub-21 foi um dos eventos de destaque disputados no local
3 >> Seletivas de Base são realizadas no CT desde 2014
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O torcedor do judô brasileiro lembra bem dos títulos
mundiais de João Derly, Tiago Camilo, Luciano Corrêa
e Mayra Aguiar. Também se recorda da primeira medalha olímpica feminina, o bronze de Ketleyn Quadros em
Pequim-2008. Sem falar nos ouros de Sarah Menezes e
Rafaela Silva nos Jogos Olímpicos de Londres e do Rio,
respectivamente. Porém, por trás desses resultados no tatame está
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um trabalho de gestão que nem sempre se vê, e que é a base administrativa dessas conquistas. Nos últimos 15 anos, a Confederação Brasileira
de Judô deixou para trás um histórico de inadimplência e falta de patrocinadores para consolidar a modalidade como um produto viável e
rentável no mercado esportivo do país.
Bradesco, Cielo, Petrobras, Infraero, Scania e Mizuno. Foi com essa escalação de patrocinadores de peso que o judô brasileiro chegou aos
Jogos Rio 2016. Graças a essas empresas e ao apoio de parceiros como
o Comitê Olímpico do Brasil (COB), Ministério do Esporte e Forças
Armadas, os atletas e técnicos das seleções brasileiras puderam desfrutar, nos últimos anos, da melhor estrutura que a CBJ já ofereceu.
Só que nem sempre foi assim. No começo da gestão Paulo Wanderley
Teixeira, a Confederação vivia uma situação de inadimplência em relação às esferas públicas de administração. Foi preciso solucionar esse
problema para começar a contar com recursos governamentais. A Lei
Piva, sancionada em 16 de julho de 2001, foi um marco importante para
o desenvolvimento do esporte brasileiro. A partir dela, 2% da arrecadação bruta das loterias federais passaram a ser destinados ao COB e ao
Comitê Paralímpico, que por sua vez repassavam parte desses recursos
para as Confederações. Mas ainda era uma verba limitada.
“O nosso trabalho começou no início de 2003. O primeiro ponto foi transformar a modalidade em um produto vendável para a TV e para apresentar aos patrocinadores”, lembra Maurício Santos, da WH Sports, responsável pelos serviços de marketing da CBJ.

FORÇA FORA
DO TATAME
“MARCAS DE PESO: INFRAERO,
MIZUNO, SCANIA, BRADESCO,
CIELO E PETROBRAS SÃO
PARCEIROS ATUAIS DA CBJ,
QUE TAMBÉM JÁ TEVE LAÇOS
COM COCA-COLA E SADIA NOS
ÚLTIMOS 15 ANOS”
O primeiro parceiro comercial da CBJ na gestão Paulo Wanderley
foi a Coca-Cola, num pacote de patrocínios ao judô, triatlo e ginástica, voltado para os Jogos de Atenas-2004. Passada a Olimpíada,
o projeto se encerrou. E a Confederação foi ao mercado.
Em 2005, acertou com a Infraero, estatal responsável pela administração dos principais aeroportos do Brasil. Em 2006, fechou
com a Scania, fabricante multinacional de caminhões, ônibus e
motores. Em seguida, em outro marco importante, veio a parceria
com o SporTV, canal esportivo por assinatura do Grupo Globo,
que se tornou parceiro de mídia da Confederação. O grande salto
viria em 2007.
“A virada foi a realização do Mundial do Rio de Janeiro. Foi o momento em que nós fomentamos muito a entrega de TV. A gente
passou de uma média de 40, 50 horas para quase 200 horas de
TV anuais. O produto passou a valer mais. O judô deixou de ser
evento para milhares passou a ser um projeto para milhões. E vieram outros grandes patrocinadores”, explica Maurício Santos.

Em 2007, chegou a Mizuno, fornecedora de material esportivo
da CBJ. Em 2009, acerto com o Bradesco, gigante do setor bancário do Brasil. Em 2010, veio a Cielo, empresa líder do mercado de transações financeiras; Em 2011, foi a vez da Sadia, marca
importante da área de alimentos. Em 2013, a CBJ fechou com a
Petrobras, uma das maiores empresas do Brasil e uma das principais companhias de petróleo do mundo. Dessas, a única que não
tem mais laços com a Confederação é a Sadia.
“Essa longevidade nas parcerias se deve ao profissionalismo no
trabalho com os patrocinadores e ao cuidado com a entrega”,
analisa Maurício. “Nós desenvolvemos parâmetros mensuráveis
para avaliação do patrocínio. E estabelecemos metas de trabalho
a quatro mãos com o parceiro.”
Evidentemente, nada seria possível se o produto final no tatame
não fosse de grande qualidade. Quanto a isso, o judô brasileiro
não fica a dever a nenhum outro país. Para começar, possui um
calendário estruturado e organizado, com eventos internacionais
e nacionais ao longo do ano todo. Além disso, os judocas brasileiros entregam resultados do mais alto nível no cenário mundial.
A modalidade oferece conteúdo e visibilidade, por meio da boa
relação com a TV. E tem ídolos que representam os valores do
esporte, como Aurélio Miguel, Flávio Canto e Rafaela Silva, entre
tantos outros.
“O grande legado da gestão do Paulo Wanderley foi a profissionalização do judô, principalmente enquanto produto. Foi a capacidade de pensar fora da caixa. A modalidade deixou de ser voltada
apenas para o judoca e passou a trabalhar aberta ao mercado de
forma geral”, encerra Maurício.
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CBJ deixa para trás cenário de inadimplência e falta de patrocinadores
e consolida o judô como produto rentável no mercado
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Teixeirra perccebeu que, paara dessenvolvver
a CBJ e o jud
dô brassileiro, era prreciso formatar as coompetiçções nacionaais. Somente
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desse jeito, seria possível aumentar o nível técnico, promover e divulgar a modalidade da base ao alto rendimento
e, sobretudo, garantir o engajamento de clubes e federações
estaduais, que são as células fundamentais do esporte brasileiro.
Assim, nos últimos 15 anos, o Calendário Nacional de competições da Confederação foi aperfeiçoado.
“Quando cheguei existia até Brasileiro Sub-11, o Sub-9 tinha
sido disputado em alguns anos. Nosso primeiro passo foi enxugar o calendário nacional, eliminando essas competições para
crianças. Depois, veio a valorização dos torneios que permaneceram dando a função de Seletiva para o Sul-Americano e PanAmericano, o que não havia anteriormente. E, ao mesmo tempo
das duas medidas anteriores, passamos a realizar eventos com
altíssimo grau de organização e nível técnico crescente”, disse o
presidente Paulo Wanderley Teixeira.
Como não adianta querer fazer tudo de uma só vez, a
Confederação organizou aos poucos o seu calendário. Em 2001,
primeiro ano da gestão, foram organizados cinco Brasileiros
Regionais e os Brasileiros Sub-13, Sub-15, Sub-20 e Sênior.
“O atual vice-presidente da CBJ, João Rocha, foi o grande mentor
dos Brasileiros Regionais, estabelecendo seus objetivos e forma
de disputa. Para o judô brasileiro foi uma grande mudança, porque permitiu às Federações darem aos seus afiliados a primeira
chance de disputar uma competição de nível nacional. É uma
porta de entrada para os grandes eventos, sem grandes custos
de deslocamento”, contou Paulo Wanderley.
No ano de 2002, veio uma grande evolução nos eventos nacionais. Com o objetivo de valorizar os clubes, foram criadas duas
competições que, hoje, fazem parte da lista das mais importantes
do Calendário Nacional: o Grand Prix Interclubes, então apenas
na versão masculina, e o Troféu Brasil de Clubes. Numa, os atletas defendem seus clubes no modelo de disputa por equipes. Na
outra, de maneira individual.
“São competições bem diferentes mas que, realmente, foram criadas para valorizar os clubes, que é onde os judocas passam a
maior parte do tempo. O Grand Prix ainda tem uma característica
especial, já que desde o começo conta com transmissão televisiva.
Desse modo, amplia a visibilidade dos clubes, dos apoiadores da
Confederação Brasileira de Judô e do judô nacional de uma maneira em geral”, analisa Robnelson Ferreira, gestor de eventos da CBJ.
Ainda em 2002, o Sub-13 saiu do calendário, sendo substituído
pelo Sub-17 (Juvenil). Atendendo a um pedido das Federações
Estaduais, em 2005 o Sub-13 voltou a ser organizado. Devido ao
sucesso de público e crítica, em 2004 foi criada a versão feminina
do Grand Prix Nacional Interclubes.

>> O Troféu Brasil, criado em 2002, tornou-se uma das
principais competições do calendário
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Em 2007, os Regionais tiveram uma repaginação e assumiram
a divisão por Federações que persiste até hoje. Após os Jogos
Olímpicos de Pequim, a CBJ entendeu que deveria melhorar
a transição, tirando os atletas que haviam estourado a idade
de Júnior (Sub-21) do ostracismo. Desse jeito, acrescentou o
Brasileiro Sub-23 ao Calendário Nacional, que passou a ter, então, 13 eventos anuais, algo muito próximo do formato atual.
Com o calendário consolidado, o objetivo da CBJ passou a ser
divulgá-lo com a maior antecedência possível. Desde 2007, no
máximo até o mês de outubro a Confederação informa todas as
datas dos eventos nacionais que vai organizar e dos campeonatos internacionais de que vai participar, incluindo as equipes
de base e todos os treinamentos previstos dentro e fora do país,
de todas as classes.
“Além do nível de organização dos eventos ter crescido, a própria
apresentação do calendário evoluiu. Antes ele era preto e branco, e todas as informações a respeito das competições ficavam
no próprio calendário. Passamos a usar cores para diferenciar
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os eventos nacionais, os da seleção
sênior e os da base e, desde 2015, as
informações das competições são enviadas através de um Outline para as
Federações. Sempre com o objetivo
de mostrar profissionalismo”, explicou
Robnelson.
Nos últimos anos, esse calendário era
aberto com os Brasileiros Regionais,
que servem para determinar o número
de vagas que cada Federação terá nos
Brasileiros Finais de todas as classes de
idade: Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e
Sênior. Mas, para 2017, haverá mudanças. Os primeiros eventos do Calendário
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“Com a criação do Ranking Nacional
competiç o desenvolvime
m
o
c
Sênior e a necessidade das Equipes de
es para
Federaçõ
Base de ampliarem o número de torneios
válidos para o seu ranking, o Calendário
Nacional passou por mudanças, para
que as datas dos eventos Sub-18, Sub21 e Sênior não fossem conflitantes. Foi
um grande desafio, meses de discussão,
mas conseguimos chegar a um formato
satisfatório e que será benéfico para o
judô brasileiro”, disse Robnelson.
Trata-se da mudança mais significativa no Calendário Nacional nos últimos
anos. Esse ano começou a ser disputada
a Taça Brasil de Juniores, que ocupou o
espaço que era do Campeonato Brasileiro
Sub-23, exatamente a última competição nacional a ser criada, no ano de 2009. Esse período de sete anos, quase metade do mandato do
presidente Paulo Wanderley, foi de consolidação do Calendário Nacional. Ter uma agenda fixa de eventos nacionais foi fundamental para que
as Federações Estaduais pudessem se organizar e fazer crescer suas próprias competições. Algumas delas, inclusive, farão parte do Ranking
Nacional ou seja, num movimento inovador, estão sendo valorizadas pela própria CBJ. Em 2017 serão 16 eventos nacionais. Um Calendário
Nacional encorpado e consolidado, em nome do desenvolvimento do judô brasileiro.
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>> O Grand Prix ganhou a versão feminina em 2004 e
também é um dos campeonatos mais importantes do país
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>> Rafaela Silva, ouro no Campeonato
Mundial de 2013, no Rio

AÇOS ABERTOS
RA O MUNDO
Com ousadia e pioneirismo, Brasil passou a receber as principais
competições internacionais, elevando o patamar do judô no país

No período de 2002 a 2016, o Brasil sediou, entre outros: três
Campeonatos Mundiais (Mundial Sênior de 2007, na Arena
Olímpica do Rio de Janeiro; Mundial por Equipes de 2012, em
Salvador; Mundial Sênior de 2013, no Maracanãzinho), quatro etapas de Grand Slam no Rio de Janeiro (2009 a 2012); a
Copa do Mundo por Equipes de 2010, em Salvador; a Copa
Internacional de Base, em 2016, em Lauro de Freitas (BA); diversos Pan-Americanos e mais de 30 desafios internacionais, os
SuperDesafios BRA de Judô.
Isso fez do Brasil um das principais sedes de competições da
modalidade no período. O torcedor brasileiro teve o privilégio de
ver de perto os grandes nomes da modalidade, como o francês
Teddy Riner, que conquistou em solo verde-amarelo seu primeiro título mundial, em 2007, e também o sexto, em 2013 — além
do ouro olímpico nos Jogos Rio 2016.
Tudo teve início por volta de 2003, quando Paulo Wanderley e a
Confederação Brasileira de Judô (CBJ) desenvolveram projetos
para alcançar um nível internacional, tornando o Brasil um país
apto a receber as maiores competições da modalidade.
“A gestão de Paulo Wanderley focou em moldar os eventos para
TV, enxugando as competições e propondo um formato de ‘desafio’. Assim, cada vez mais países quiseram vir ao Brasil” , relembra Maurício Carlos dos Santos, da WH Sports, responsável pelo
marketing da CBJ.
Nos anos seguintes, os eventos foram crescendo em quantidade
e qualidade. Até que o Brasil se credenciou a sediar o Mundial
Sênior de 2007, no Rio de Janeiro. Foi um desafio sem precedentes. O campeonato foi realizado imediatamente após os Jogos
Pan-Americanos do Rio, dando o pontapé inicial no que seria a
época em que o país se tornaria o centro do mundo em termos
de esporte, culminando com os Jogos Olímpicos Rio 2016. “Esse
evento foi muito marcante para todos nós, pelo seu ineditismo no

país. A CBJ assumiu sozinha a organização e conseguiu entregar,
mostrando que poderíamos ir mais longe”, explica Maurício.
O Mundial de 2007 foi um sucesso também dentro do tatame
para o Brasil, naquela que é a melhor campanha do país na história da competição em termos de medalhas de ouro: três, com
João Derly, Tiago Camilo e Luciano Corrêa (sem falar no bronze de João Gabriel Schlittler). Na sequência, vieram os Grand
Slam no Rio de Janeiro e as etapas de Copa do Mundo em Belo
Horizonte e São Paulo.
“A questão então passou a ser otimizar a vinda das seleções de
fora para o Brasil. Organizávamos os torneios em sequência, para
que os atletas estrangeiros fizessem mais de uma competição
por aqui. A Federação Internacional ficou impressionada e, cada
vez mais, confiou ao País mais torneios de ponta”, diz Maurício.
A cada competição internacional, a CBJ dava um passo além. Os
painéis de LED nas placas de patrocinadores foram uma inovação
que estreou em um Desafio Internacional entre Brasil e Espanha,
realizado em Brasília, em 2006.

“A CBJ SEMPRE APOSTOU
NA INOVAÇÃO NOS GRANDES
EVENTOS: PAINÉIS DE LED NAS
PLACAS DE PATROCINADORES,
COMPETIÇÕES EM PALCOS
DE TEATRO E CÂMERAS
ACOPLADAS NOS ÁRBITROS
FORAM NOVIDADES QUE DERAM
UMA CARA DIFERENTE AO
ESPORTE”
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Aos olhos do público leigo, a gestão de um presidente fica marcada pelas principais conquistas e os grandes eventos. Com Paulo Wanderley
Teixeira à frente da CBJ, o judô não apenas se consolidou como o esporte que mais trouxe medalhas
para o Brasil em Olimpíadas (são 22 no total), mas
também sediou mais de 50 competições internacionais do mais alto nível.
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Daniel Zappe

INOVAÇÃO

O esporte também foi levado para dentro dos palcos, com dois Desafios realizados no Teatro Bradesco, em São
Paulo e no Rio de Janeiro. Neste evento
na Cidade Maravilhosa, outra novidade
pioneira: os árbitros usaram câmeras
acopladas na altura do peito, revelando
um ângulo inédito de imagens e reforçando a parceria e a importância da televisão como parceira do judô.
“Tentamos inovar de todas as formas.
Pensando fora da caixa mesmo, sempre
atentos à melhor entrega para os patrocinadores e parceiros. Fizemos seletiva
na beira da praia, em hotéis. Apesar de
o judô ser uma modalidade tradicional,
>> Grand Slam no Rio em 2011: padrão internacional de entrega
mostramos como pode ser moderno em
seus conceitos”.
Além disso, a visão estratégica da CBJ resultou nesse legado de
O Mundial de 2013, no Rio, foi outro que
torneios internacionais, que elevou o nível do esporte brasileiro
quebrou paradigmas. No tatame, o Brasil conquistou seis medentro e fora do tatame.
dalhas, melhor campanha do país no total de pódios na história
“Nada disso foi feito por um só. O mérito do que foi realizado
(sem falar na prata feminina por equipes). Do lado de fora, nunna minha gestão eu divido com gestores e parceiros da CBJ e
ca antes uma competição de judô teve tantas câmeras: 21 foram
toda a família do judô brasileiro. Esses eventos representaram
usadas na transmissão em Super HD, com dois sinais de satéliconquistas dentro e fora do tatame”, afirma o presidente Paulo
te distribuídos para todos os continentes. “Essa competição no
Wanderley Teixeira.
Maracanãzinho teve padrão de organização referência até para
os Jogos Olímpicos Rio 2016. Foram mais de duas mil pessoas
Marlon Falcão/ Inovafoto
trabalhando em diversas áreas”, relembra Maurício.
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“O TORCEDOR
BRASILEIRO TEVE
O PRIVILÉGIO DE
VER DE PERTO OS
GRANDES NOMES
DA MODALIDADE,
COMO O
FRANCÊS TEDDY
RINER, CAMPEÃO
NOS MUNDIAIS
DE 2007 E 2013,
NO RIO, ALÉM DO
OURO NOS JOGOS
OLÍMPICOS
DE 2016”

>> SuperDesafio BRA levou o judô para o teatro
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A capacidade de organização da CBJ não foi a única razão para
atrair tantos eventos. A alta qualidade técnica do judô brasileiro
tornou o país sede também de treinamentos internacionais, com
judocas do mundo todo vindo para cá, a fim de fazer intercâmbio.
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Ingrid Cam
Camara
mara e
Renato Araújo,
Araú
aújo, funcionários da
CBJ desde o começo da gestão Paulo
Wanderley, são prova viva da evolução
da Confederação nos últimos 15 anos

SÍMBOLOS DO SUCESSO
Ingrid e Renato representam, simbolicamente, todo o grupo de colaboradores envolvidos com a CBJ durante a gestão Paulo Wanderley.
Apesar de terem entrado na Confederação quase ao mesmo tempo, os
dois não se conheciam antes. E tiveram contato com o presidente Paulo
Wanderley por coincidências do destino.
“Eu fui indicado por um amigo em comum com o presidente Paulo
Wanderley, que tinha trabalhado comigo em uma outra empresa. O
professor precisava de uma pessoa para ajudá-lo na mudança dele
para o Rio de Janeiro e acabou me contratando”, lembra Renato.
“Minha mãe conheceu o presidente da Federação Catarinense de
Judô, Kasuo Konishi, numa viagem de avião para o Rio de Janeiro.
Começou a falar sobre mim que, na época, estava à procura do meu
primeiro emprego. Duas semanas depois recebi a ligação do presidente Paulo Wanderley Teixeira me chamando para uma entrevista”,
recorda Ingrid.
Com uma sede antiga e com quase nenhum recurso disponível, o começo foi bem difícil.
“Quando cheguei ao prédio da CBJ, localizado na Praça Tiradentes,
centro do Rio de Janeiro, achei o prédio muito estranho. Mas a sala
onde funcionava o escritório era mais estranha ainda. Paredes sujas e
quadros antigos, fotos de todos os Presidentes anteriores, espalhados
pela parede”, diz Ingrid, com bom humor.
“Complicado falar como era a CBJ... Tudo era precário, as instalações
estavam depreciadas. Quando o professor Paulo fez a primeira viagem
para Vitória, repaginamos o escritório com móveis novos, computadores, pintura da sede. Aparentemente, coisas simples de fazer mas que
me deram um sentimento de que a mudança tinha chegado ao judô
brasileiro”, conta Renato.
A impressão do Gestor Financeiro se confirmou. Hoje, quinze anos depois daqueles primeiros passos, a Confederação Brasileira de Judô tem
uma administração que é referência para as demais. As atribuições e responsabilidades de cada um deles também evoluíram junto com a CBJ.
“Quando entrei tinha a responsabilidade de fazer de tudo um pouco.
Desde administração da sede até trabalhar nos eventos realizados.

Hoje, com o crescimento da CBJ e a departamentalização, estou incumbido da Gestão Financeira e Administrativa, algo que exige muita
transparência já que lidamos com diversas fontes de recursos, inclusive governamentais. A prestação de contas é algo extremamente delicado e importante dentro de uma entidade esportiva”, afirma Renato.
“No início, meu trabalho se resumia ao de uma recepcionista. Atendia
telefone, a porta e anotava recados. Hoje, sou graduada em Secretaria
Executiva Trilingue. Este ano, termino MBA em Gestão Empresarial.
Minha função atual é assessorar o Presidente no relacionamento com
os mais diversos entes esportivos, especialmente os Presidentes das
Federações Estaduais e Internacionais, elaborar documentos oficiais
em português, inglês e espanhol, e responder ao e-mail principal da
entidade, dentre outras funções”, explica Ingrid.

INGRID E RENATO,
FUNCIONÁRIOS DE PRIMEIRA
HORA DA GESTÃO PAULO
WANDERLEY, REPRESENTAM,
SIMBOLICAMENTE, TODO O
GRUPO DE COLABORADORES
ENVOLVIDOS COM A CBJ
NESSES ANOS
Poucas pessoas podem definir melhor o que é a administração Paulo
Wanderley Teixeira à frente da CBJ do que esses colaboradores que
acompanham cada passo dela há uma década e meia. Mais do que
uma relação de funcionários, Ingrid e Renato têm um verdadeiro sentimento de pertencimento à entidade máxima do judô brasileiro.
“A grande marca da gestão Paulo Wanderley é o profissionalismo na
gestão esportiva, com muita transparência”, analisa Renato. “Para mim,
a CBJ representa uma entidade que segue avançando e permite que
seus colaboradores também cresçam. É inovadora. É de vanguarda. É,
como diz nosso lema, preparada para vencer”.
“A competência é a grande marca da gestão Paulo Wanderley para
mim. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa grande mudança
pela qual passou o judô brasileiro”, comenta Ingrid. “Neste lugar cresci
como pessoa, como mulher, e, principalmente, como profissional. Só
tenho a agradecer à CBJ e ao presidente a oportunidade que tive.”
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Patrimônioo é o conjunto de be
bens materiais e imateriais de importância
a herança de uma
ortância reconhecida,
rec
nstitui
pessoa ou instituição.
Nesse sentido, é possível
afirmar que Ingrid Camara, secretária da presidência, e Renato Araújo, Gestor Financeiro, são “patrimônios imateriais” da Confederação Brasileira de
Judô, já que ajudaram a criar desde o começo da
administração Paulo Wanderley Teixeira, em 2001,
muitas das práticas e dos modelos que hoje estão
enraizados nas operações.
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JOGOS
OLÍMPICOS

12 medalhas
2 ouros
10 bronzes

WORLD MASTERS

16 medalhas
3 ouros
6 pratas
7 bronzes
GRAND SLAM

956 medalhas
278 ouros
264 pratas
414 bronzes

GLÓRIAS N
MUNDIAL SÊNIOR

30 medalhas
6 ouros
9 pratas
15 bronzes

37 medalhas
7 ouros
9 pratas
21 bronzes

JOGOS PAN-AMERICANOS

MUNDIAL JUVENIL

49 medalhas
20 ouros
12 pratas
17 bronzes
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CAMPEONATO PANAMERICANO
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MUNDIAL JÚNIOR

235 medalhas
90 ouros
77 pratas
68 bronzes

14 medalhas
2 ouros
4 pratas
8 bronzes
JOGOS OLÍMPICOS DA
JUVENTUDE

3 medalhas
1 ouro
2 pratas

MARCOS HISTÓRICOS
• 2005
PRIMEIRO OURO DO BRASIL EM
MUNDIAIS SÊNIOR
Cairo (Egito)
João Derly

• 2007
MELHOR CAMPANHA DO JUDÔ
BRASILEIRO EM MUNDIAIS SÊNIOR –
NÚMERO DE OUROS
Rio de Janeiro (Brasil)
João Derly, Tiago Camilo, Luciano Corrêa

• 2008
PRIMEIRA MEDALHA OLÍMPICA
FEMININA DO JUDÔ BRASILEIRO
Pequim (China)
Ketleyn Quadros/bronze

• 2012
PRIMEIRO OURO OLÍMPICO FEMININO DO
JUDÔ BRASILEIRO
MELHOR CAMPANHA OLÍMPICA DA
HISTÓRIA DO JUDÔ BRASILEIRO
Londres (Reino Unido)
Sarah Menezes/ouro, Felipe Kitadai/bronze, Mayra
Aguiar/bronze, Rafael Silva/bronze

• 2013
MELHOR CAMPANHA DO JUDÔ
BRASILEIRO EM MUNDIAIS SÊNIOR –
TOTAL DE MEDALHAS
Rio de Janeiro (Brasil)
Rafaela Silva/ouro, Érika Miranda/prata, Rafael Silva/
prata, Maria Suelen Altheman/prata, Sarah Menezes/
bronze, Mayra Aguiar/bronze

NO TATAME
• 2009
MELHOR CAMPANHA DO BRASIL EM
MUNDIAIS JÚNIOR (SUB-21)

• 2016
PRIMEIRA JUDOCA BRASILEIRA CAMPEÃ
MUNDIAL JÚNIOR, SÊNIOR E OLÍMPICA

Bangkok (Tailândia)
Sarah Menezes/ouro, Rafaela Silva/ouro, Mayra
Aguiar/prata, Camila Minakawa/bronze, Victor
Penalber/bronze

Rafaela Silva: ouro no Mundial Júnior de 2008,
ouro no Mundial Sênior de 2013 , ouro nos Jogos
Olímpicos Rio 2016

• 2011
PELA PRIMEIRA VEZ, BRASIL SUPERA
CUBA NO JUDÔ EM JOGOS PANAMERICANOS
Guadalajara (México)
13 medalhas: 6 ouros/ 3 pratas/ 4 bronzes

JUDÔ EM REVISTA
N O 17 • DEZEMBRO 2016

Nos 15 anos de gestão do presidente Paulo Wanderley Teixeira
na CBJ, o judô brasileiro ascendeu ao nível de potência mundial.
Nossos judocas subiram no pódio de todas as principais
competições internacionais. E o Brasil teve conquistas até então
inéditas e quase inimagináveis em anos anteriores.
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OS MEDALHISTAS OLÍMPICOS E
DE MUNDIAIS DE 2001 A 2016
JOGOS OLÍMPICOS
2004 (Atenas/Grécia)
Bronze
Leandro Guilheiro (-73kg)
Flávio Canto (-81kg)
2008 (Pequim/China)
Bronze
Ketleyn Quadros (-57kg)
Leandro Guilheiro (-73kg)
Tiago Camilo (-81kg)
2012 (Londres/Reino Unido)
Ouro
Sarah Menezes (-48kg)
Bronze
Mayra Aguiar (-78kg)
Felipe Kitadai (-60kg)
Rafael Silva (+100kg)
2016 (Rio de Janeiro/Brasil)
Ouro
Rafaela Silva (-57kg)
Bronze
Mayra Aguiar (-78kg)
Rafael Silva (+100kg)

MUNDIAIS SÊNIOR
2003 (Osaka/Japão):
Bronze
Mario Sabino (-100kg)
Edinanci Silva (-78kg)
Carlos Honorato (-90kg)
2005 (Cairo/Egito):
Ouro
João Derly (-66kg)
Bronze
Luciano Corrêa (-100kg)
2007 (Rio de Janeiro/Brasil):
Ouro
João Derly (-66kg)
Tiago Camilo (-81kg)
Luciano Correa (-100kg)
Bronze
João Gabriel Schilittler (+100kg)
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2010 (Tóquio/Japão):
Prata
Mayra Aguiar (-78kg)
Leandro Guilheiro (-81kg)
Leandro Cunha (-66kg)
Bronze
Sarah Menezes (-48kg)
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2011 (Paris/França):
Prata
Leandro Cunha (-66kg)
Rafaela Silva (-57kg)

Bronze
Sarah Menezes (-48kg)
Leandro Guilheiro (-81kg)
Mayra Aguiar (-78kg)
2013 (Rio de Janeiro/Brasil):
Ouro
Rafaela Silva (-57kg)
Prata
Érika Miranda (-52kg)
Maria Suelen Altheman (+78kg)
Rafael Silva (+100kg)
Bronze
Sarah Menezes (-48kg)
Mayra Aguiar (-78kg)
2014 (Chelyabinsk/Rússia):
Ouro
Mayra Aguiar (-78kg)
Prata
Maria Suelen Altheman (+78kg)
Bronze
Erika Miranda (-52kg)
Rafael Silva (+100kg)
2015 (Astana/Cazaquistão):
Bronze
Érika Miranda (-52kg)
Victor Penalber (-81kg)

MUNDIAIS JÚNIOR
(SUB-21)
2002 (Jeju/Coreia do Sul):
Ouro
Leandro Guilheiro (-73kg)
Leonardo Eduardo (-81kg)
Bronze
Taciana Lima (-48kg )
Claudirene Cezar (-78kg)
2004 (Budapeste/Hungria):
Bronze
Aline Puglia (+78kg )
2006 (Santo Domingo/
República Dominicana):
Bronze
Rochelle Nunes (+78kg)
Amanda Oiveira (-63kg )
Mayra Aguiar (-70kg)
2008 (Bangkok/Tailândia):
Ouro
Sarah Menezes (-48kg )
Rafaela Silva (-52kg)
Prata
Mayra Aguiar (-70kg)
Bronze
Camila Minakawa (-63kg)
Victor Penalber (-73kg)

2009 (Paris/França):
Ouro
Sarah Menezes (-48kg)
Bronze
Mariana Silva (-63kg)
Mayra Aguiar (-78kg)
2010 (Agadir/Marrocos):
Ouro
Mayra Aguiar (-78kg)
Prata
Águeda Silva (-44kg)
Eleudis Valentim (-52kg)
Bronze
Nathália Brígida (-48kg)
2011 (Cidade do Cabo/África
do Sul):
Prata
Águeda Silva(-44kg)
Bronze
Allan Kuwabara(-60kg)
2013 (Ljubljana/Eslovênia):
Prata
Jéssica Pereira (-52kg)
Samanta Soares (-78kg)
Bronze
Vitor Torrente (-55kg)
Gabriel Mendes (-73kg)
Henrique Silva (-90kg)
Ruan Silva (+100kg)
Sibilla Faccholli (+78kg)
2014 (Fort Lauderdale/Estados
Unidos):
Ouro
Rafael Macedo (-81kg )
Prata
Larissa Farias (-44kg)
Bronze
Ricardo Santos Junior (-66kg)
2015 (Abu Dhabi/Emirados
Árabes):
Prata
Leonardo Gonçalves (-100kg)
Camila Nogueira (+78kg)
Bronze
Rita Reis (-44kg )
Daniel Cargnin (-66kg )
Lincoln Neves (-73kg)

MUNDIAL JUVENIL
(SUB-18)
2009 (Budapest/Hungria):
Ouro
Flávia Gomes (-57kg)
Prata
Matheus Machado (-60kg)
Henrique Silva (-81kg)

Bronze
Samantha Soares (-70kg)
Tainã Nery (+70kg)
2011 (Kiev/Ucrânia):
Ouro
Tawany Silva (-40kg)
Bronze
Nathália Mercadante (-44kg)
Felipe Almeida (-50kg)
2013 (Miami/Estados Unidos):
Bronze
Juliana Rodrigues (-40kg)
Layana Colman (-52kg)
2015 (Sarajevo/Bósnia e
Herzegovina):
Prata
Michael Marcelino (60kg)
Igor Morishigue (81kg)
Bronze
Jéssica Silva (44kg)
Beatriz Souza (+78kg)

Foto: Arquivo Pessoal
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Repórter da TV Globo recapitula as emoções da cobertura do judô nos Jogos Rio 2016

Mais de quarenta anos depois, lá estava o mestre, setentão e mais
ligado que nunca, curtindo cada segundo da fantástica experiência
de comandar os judocas refugiados na Olimpíada. A emoção era
minha também.
É só uma das cenas inesquecíveis pra mim nesses Jogos do Rio.
Desde a preparação, em Mangaratiba e Lauro de Freitas, pra onde
fui gravar reportagens, chamavam-me atenção a mistura de disciplina absoluta com leveza e simpatia. Eu, brasileiro, que cobriria
judô na Olimpíada, já tinha todos os motivos pra torcer muito. Mas
fiquei ainda mais engajado naquele projeto.
Não esquecerei o brilho nos olhos dos atletas da seleção brasileira
ao receberem o quimono sagrado dos Jogos, especialmente confeccionado no Japão pra cada um deles. Uniforme nada. É armadura de samurai. Quimono não se troca, como camisa de futebol. É
identidade, é extensão do corpo.
À beira do tatame, na Arena Carioca 2 de atmosfera única, acompanhei todas as lutas de nossos catorze heróis. Que esporte é
esse! Um segundo de distração e tchau, derrota. Um segundo de

“A OLIMPÍADA PASSOU.
O LEGADO ESTÁ AÍ.
VIMOS A HISTÓRIA
ACONTECER.
E O MELHOR É QUE
ELA CONTINUA”

llampejo
j e genialidade
i lid d e uau, vitória.
itó i
Nossos guerreiros tinham sobre eles a pressão externa.
“Ah, o judô é o esporte que mais deu medalhas ao Brasil”.
“Ah, o COB conta com muitas medalhas. Vão lutar em casa, muitos
deles são favoritos”.
Tiveram destinos diversos, como em toda competição. E mesmo
os que saíam sem sua medalha encaravam, um a um, as perguntas
dos repórteres, não se negavam a falar sobre a frustração, ainda
tão recente e tão grande para quem passou quatro anos focando
esperança.
Foi difícil também pra nós, repórteres. Mas os que vinham com
meio quilo a mais no peito, aquela medalha fantástica, esses traziam um Brasil de satisfação no rosto. O sorriso sereno e maduro de
Mayra, o equilíbrio e a gentileza de Baby, a sinceridade e a emoção
de Rafaela.
Já somos a nação com mais praticantes de judô deste planeta.
Temos um trabalho antigo e consolidado, que se renova em títulos
mundiais desde a base. E agora? O destino certamente vai sorrir
aos brasileiros mundo afora.
Quantas crianças, mesmo as de origem humilde como a Rafa, vão
perceber que também têm o direito de sonhar?
A Olimpíada passou. O legado está aí. E a lembrança do ex-judoca
sem talento aqui, essa ninguém tira. Vimos a história acontecer. E
o melhor é que ela continua.
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A llembrança
b
é das
d mais
i antigas
ti
e nem por isso
i
menos clara. Eu tinha medo dele. O professor Geraldo
Bernardes era de um rigor pra lá de japonês. E eu,
menino, tímido, tentava ficar atento pra não merecer bronca. Mestre e aluno. Estávamos na Gama
Filho, referência do judô à época.
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