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no Mês de Outubro

Pelo Brasil
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Em Boas Mãos

Super Desafio BRA
Nova Cara

Meu Judô
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DATA

EVENTO

CIDADE

UF

PAÍS

06 a 16

Treinamento de Campo Nacional - F & M

Pindamonhangaba

SP

22 a 24

Grand Prix - F & M

Havana

24 a 29

Treinamento de Campo JEJ 12 a 14 anos

Pindamonhangaba

25 a 28

Treinamento de Campo Internacional - F

Havana

CUB

BRA
CUB

SP

BRA

30 e 31

European Open - M

Sofia

BUL

06 e 07

Grand Slam - F &M

Paris

FRA

08 a 11

Treinamento de Campo Internacional - F & M

Paris

FRA

13 e 14

European Open - F

Roma

ITA

13 e 14

European Open - M

Oberwart

AUT

19 a 21

Grand Prix - F & M

Dusseldorf

22 a 28

Treinamento de Campo Sub 18 e Sub 21

L. Freitas - CT/CBJ

GER

05 e 06

Panamerican Open - F & M

Lima

08 e 09

Eventos Teste - Aquece Rio

Rio de Janeiro

10 a 17

Treinamento de Campo Internacional - F & M

Rio de Janeiro

12 e13

Panamerican Open - F & M

Buenos Aires

12 a 24

Estágio Internacional Sub 18

19 e 20

Panamerican Open - F&M

Santiago de Chile

CHI

25 a 27

Grand Prix - F & M

Tbilisi

GEO

28 a 30

Treinamento de Campo Internacional - F & M

Tbilisi

GEO

BA

BRA
PER
BRA

RJ

BRA
ARG
GER

01 a 03

Grand Prix - F & M

Samsun

02 e 03

Campeonato Brasileiro – Região I

São Luis

MA

TUR
BRA

02 e 03

Campeonato Brasileiro – Região II

Maceió

AL

BRA

09 e 10

Campeonato Brasileiro – Região IV

Campo Grande

MS

BRA

09 e 10

Campeonato Brasileiro – Região V

Curitiba

PR

BRA

10 a 24

Estágio Internacional Sub 21

11 a 15

Concentração para o Campeonato Panamericano

L. Freitas - CT/CBJ

BA

RUS/ITA
BRA

MG

BRA

16 e 17

Campeonato Brasileiro – Região III

Belo Horizonte

22 a 24

Campeonato Panamericano - Adultos

Rio de Janeiro

BRA

01 e 02

Estágio Internacional Sub 18

Berlim

GER

06 a 08

Grand Slam F & M

Baku

07 e 08

Campeonato Brasileiro Sub 21

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

AZE

09 a 11

Treinamento de Campo - Sub 21

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

13 a 15

Grand Prix - F & M

Almaty

16 a 20

Treinamento de Campo Nacional - F & M

Pindamonhangaba

SP

KAZ
BRA

21 e 22

Campeonato Brasileiro Sub 18

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

23 a 25

Treinamento de Campo - Sub 18

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

28 e 29

World Masters F & M

Guadalajara

05 e 06

Estágio Internacional Sub 21

Leibntz

MEX

11 e 12

Taça Brasil Junior / Qualifying Grand Prix 2016

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

BA

BRA

AUT

13 a 17

Treinamento de Campo Nacional - M

L. Freitas - CT/CBJ

15 a 24

Treinamento de Campo Internacional - F

Paris

25 e 26

Campeonato Brasileiro Sub 15

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

27 a 29

Treinamento de Campo - Sub 15

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

27 a 01/07

Treinamento de Campo Nacional - M

Pindamonhangaba

SP

BRA

EVENTOS INTERNACIONAIS - EQUIPES DE BASE
EVENTOS REALIZADOS NO BRASIL
EVENTOS INTERNACIONAIS - EQUIPE PRINCIPAL

FRA

JUDÔ EM REVISTA
N O 14 • DEZEMBRO 2015

Não tenho dúvidas de que estaremos preparados para vencer no
Rio em 2016, mas também em Tóquio, em 2020. Afinal, não basta
colher os frutos do presente. É preciso semear o futuro.

10

Calendário

MARÇO

As ações voltadas para as nossas categorias de base, que ressaltamos nesta edição, são de suma importância para o desenvolvimento do judô brasileiro. Os resultados nós já começamos a
conquistar nos Mundiais Sub-21 e Sub-18 deste ano. Ao todo foram
nove medalhas que nos encheram de orgulho. São uma demonstração inequívoca de que estamos no rumo certo.

03
04

ABRIL

Às vésperas da chegada de 2016, as atenções se voltam cada vez mais para os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro. Porém, por mais
que o foco esteja voltado para a competição
mais aguardada por todos no Brasil, gostaria de
aproveitar este momento para destacar que o trabalho da nossa
administração também olha adiante.

MAIO

Caros Judocas, caros amigos e amigas,
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“FICO CONTENTE DE ESTAR
AQUI NESTE MOMENTO
HISTÓRICO DO JUDÔ
NACIONAL. SINTO-ME
INTEGRANTE DE UM GRUPO
DE PROFESSORES QUE
MILITA NESTA ÁREA
DE EDUCAÇÃO, E A GENTE
NÃO TEM DÚVIDA DE QUE
O ELEMENTO PRINCIPAL
É O TREINADOR,
O PROFESSOR DE JUDÔ”

>> Paulo Wanderley Teixeira, presidente da CBJ, abre o Curso Nacional de Capacitação para Técnicos de Judô no Rio de Janeiro

PREPARADOS
PARA ENSINAR
Curso promovido pela CBJ promove capacitação
de alto nível para técnicos de todo o país

JUDÔ EM REVISTA
N O 14 • DEZEMBRO 2015

Com o objetivo de manter o judô brasileiro entre
as potências mundiais do esporte, a Confederação
Brasileira de Judô vem investindo não somente na
preparação dos atletas diretamente, mas também
levando de volta para a sala de aula aqueles que
são os responsáveis por orientar e ensinar nossos
faixas-pretas. Foi dessa ideia que surgiu o primeiro Curso
Nacional de Capacitação para Técnicos de Judô (CNCTJ), atividade pioneira da recém-criada Comissão Nacional de Educação
e promovida pela CBJ com recursos do Sistema de Convênio
(Siconv) do Governo Federal e do Ministério do Esporte.
“Já capacitamos tecnologicamente as federações, fornecendo tatames e equipamentos de vídeo. Estamos num momento, agora,
de capacitação técnica das federações. Apesar de todo conhecimento dos nossos professores, falta uma padronização nessa transferência de conhecimento. Por meio desse trabalho da
Comissão Nacional de Educação , com a realização deste curso

pretendemos desenvolver a nossa própria preparação de técnicos e, assim, nivelar os treinadores de acordo com as especializações de base, alto rendimento, etc. Esse curso está alavancando
essa proposta”, explicou o presidente da CBJ, Paulo Wanderley
Teixeira na aula inaugural.
Um dos membros da Comissão Nacional de Educação, o professor Luiz Maduro aproveitou a oportunidade para fazer uma apresentação introdutória das atividades propostas.
“Fico contente de estar aqui neste momento histórico do judô
nacional. Sinto-me integrante de um grupo de professores que
milita nesta área de educação, e a gente não tem dúvida de que o
elemento principal é o treinador, o professor de judô. A Comissão
de Educação é mais uma ferramenta dentro das melhorias atuais
do judô nacional”, afirmou.
O curso começou em outubro e se estendeu até dezembro, dividido em quatro módulos. Reuniu 72 técnicos, representantes
de 26 federações estaduais. O primeiro e o segundo módulos

aconteceram no Rio de Janeiro, enquanto o terceiro e
o quarto foram realizados no Centro de Treinamento
do judô em Lauro de Freitas, na Bahia.
No programa, aulas com profissionais que estão diretamente envolvidos com as seleções nacionais de
alto rendimento ou de capacidade comprovada dentro
do mercado de gestão esportiva. O conteúdo das palestras foi composto por conhecimentos técnicos específicos da modalidade, além das áreas de comunicação e
assessoria de imprensa, arbitragem, nutrição, psicologia,
medicina esportiva e preparação física.
Para participar do curso, o técnico precisava ser indicado
por sua federação estadual e cumprir uma série de requisitos básicos, como ser credenciado no Conselho Regional
de Educação Física (Cref) ou graduando de Educação
Física; ser faixa-preta; atuar em um clube filiado a uma federação estadual; e ter representado a federação em algum Campeonato Brasileiro. Além disso, foram destinadas
dez vagas aos clubes que têm constantemente fornecido
atletas para as seleções nacionais, bem como indicações
da área de Alto Rendimento da CBJ.
“Os critérios de seleção foram bem claros e, por isso, a
coordenação do CNCTJ não teve grandes problemas
para selecionar aqueles que cumpriam os pré-requisitos
nessa primeira fase. Pelos nomes que constam na lista,
podemos dizer que o curso terá um alto nível também
no corpo discente (de alunos)”, disse Robnelson Ferreira,
gestor técnico nacional da CBJ e um dos participantes
do processo seletivo.
Todos os alunos tiveram os custos de traslados aéreos/
terrestres, hospedagem e alimentação custeados pela
CBJ durante os estudos. E foi exigido de todos, como
contrapartida, a participação efetiva em todas as atividades teóricas e práticas, ter 100% de freqüência nos módulos presenciais, a entrega dos trabalhos acadêmicos e,
um dos pontos principais na visão da CBJ, que é realizar
em suas respectivas federações o repasse de todos os
conhecimentos adquiridos durante esta jornada.
Assim, o conteúdo será dividido com outros técnicos que
não puderam estar entre os selecionados, já que a organização orienta que os participantes promovam clínicas
em seus estados de origem para repassar as aulas aos
companheiros de forma gratuita.
marca principal
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>> Treinadores representantes de 26 federações estiveram presentes
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>> Treinadores representantes de 26 federações estiveram presentes
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MÓDULO I
RIO DE JANEIRO
20 A 22 DE OUTUBRO DE 2015			

MÓDULO III
CT CBJ - BAHIA
1 A 3 DE DEZEMBRO DE 2015

Relacionamento com a Imprensa X Construção da
Imagem
Manoela Penna
Arbitragem – As regras X Desempenho Competitivo
Edilson Penna
História, Filosofia e Ética / Comportamento e Postura/
Padronização dos Técnicas do Go Kyo
Odair Borges
Evolução do Judô no Contexto Internacional
Rosicleia Campos
Fundamentos 1 – Tai Sabaki / Shintai
Yuko Fujii
Fundamentos 2 - Kuzushi / Tsukuri-Kake
Yuko Fujii
Planejamento do Ciclo Olímpico
Ney Wilson
Ossae Waza – Como se treina no Japão
Yuko Fujii

			
Treinamentos para Diferentes Faixas Etárias
Douglas Vieira
Modelo Competitivo e Aplicações ao Treinamento
José Olívio
Atuação da Área Preparação Física na Equipe Multidisciplinar
Josué Moraes
Preparação Física - Teórica e Prática
Antônio Carlos Gomes
Periodização e Planejamento no Judô
Antônio Carlos Gomes
Treinamento de Força para Atletas
de Judô
Josué Moraes
Uchi Komi - Meios e Métodos
Fúlvio Miyata
Uchi Komi - Educativos e Formas
Fúlvio Miyata

MÓDULO II
RIO DE JANEIRO
10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015			

MÓDULO IV
CT CBJ - BAHIA
15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2015			

Estratégia Nutricional para Controle de Peso no Judô
Roberta Lima
Condutas Nutricionais para o Atleta de Judô
Gisele Lemos
Atuação Médica na Equipe Multidisciplinar
Breno Schor
Principais Lesões e Tratamentos Preventivos
Mateus Saito
Saúde da Mulher Atleta - Atuação da Ginecologia no Judô
Tathiana Parmegiano
Recursos Ergogênicos - Doping no Judô
Alexandre Velly
Estratégia de Preparação Psicológica para Atleta de Judô
Luciana Castelo Branco
Importância da Comunicação Atleta/Técnico no Judô
Adriana Lacerda

Transição de Tachi Waza para Ne Waza
Flávio Canto
Ne waza - Treino e Competição
Flávio Canto
Fundamentos de Kumi Kata - Treino
Mário Tsutsui
Fundamentos - Kumi Kata - Competição
Mário Tsutsui
O Uso da Tecnologia no Judô Competitivo
Leonardo Mataruna
Introdução ao judô - da iniciação ao Alto Rendimento
Floriano de Almeida
Tachi Waza – Treino
Tai Sabaki - Yakussoku Gueiko – Kakari Gueiko – Randori
Shiai
Tachi Waza – Seleção Brasileira (características)
Táticas e Estratégia de Luta: Como
Usar o Estrategismo
Luiz Shinohara

PARTICIPANTES DO CURSO NACIONAL
TREINADORES DE CLUBES COM ATLETAS NA SELEÇÃO OU
INDICADOS PELA GESTÃO DE ALTO RENDIMENTO
Sumio Tsujimoto (E.C Pinheiros/SP)
Marinho Esteves Moreira Junior (Sesi-Bauru/SP)
Thiago Valladão Fernandes (São João Tênis Clube/SP)
Mario Sabino Junior (Ass. Bushido Pais e Amigos/SP)
Carlos Eduardo Honorato (Ass. de Judô Rogério Sampaio/SP)
Alexandre Dae Jin Lee (Paineiras Morumby/SP)
Priscila Leite Cardoso Branco (Country Club Valinhos/SP)
Marcos Antonio Inácio (Ass. Desp. São Caetano/SP)
Danilo Tadeu Claudiano Pietrucci (Ass. Judô de Divinolândia/SP)
Cleber do Carmo (Ass. Judô Corpore Sano/SP)
Renato Yoshio Kimura Ikegaya (Judô Clube Mogi das Cruzes/SP)
Daniel Rodrigues Pires (Sogipa/RS)
Filipe Cassanego da Silva (Avenida Tênis Clube/RS)
Edson Gondim da Costa Neto (Ass. CIA de Judô/PE)
Marco Antonio Aguilera (Judô Clube Rocha/MS)
Alfredo Gonçalves Dornelles (Minas Tênis Clube/MG)
Murilo Gouveia Bezerra (Flamengo/RJ)
Carlos Alexandre Santos Lapa (Instituto Reação/RJ)
Rodrigo Bardasson da Rocha (Instituto Reação/RJ)
Maicon David Lima Maia (Comissão de Desportos da Marinha/RJ)
Eduardo de Gomes Pires (Academia Projeção/RJ)
Carlson Fábio Lopes da Silva (Grupo Aliança Real/RJ)
TREINADORES SELECIONADOS ENTRE OS INDICADOS PELAS
FEDERAÇÕES ESTADUAIS
Charles da Silva Guimarães (Gama Judô Clube/AL)
Julio César de Mota Faria (Associação Júlio Mota/AL)
Robson França Francisco Rodrigues (Associação Shogum de Judô/AM)
Lucio Gláucio Mendonça de Almeida (Acopajam/AM)
Saulo Ferreira do Amaral (Sam Judô Clube/AM)
Edielson da Silva Azevedo (Academia Integrada de Formação e
Aperfeiçoamento/AP)
Igor Tiago dos Santos Loreto (Centro Múltiplo de Integração Judô
Católica/BA)
Thiago Ribeiro Fraga Lima (Judô Paulo Fraga/BA)
Cassio Januário Neto Nobre (Associação Escola de Judô Ação &
Reação/CE)
Douglas Kennedy do Nascimento Duavy (Saiko Dojô/CE)
Gislaine Garcia de Araújo (Serviço Social da Indústria/DF)

Anderson Santos de Souza (Ass. Esportiva Valparaíso Judô Clube/DF)
Francisnei Sperandio Fernandes (PWF – Lutas/ES)
Ibsen Lucas Pettersen Pereira (Judô Pettersen/ES)
Wesley Mamede Alves Nogueira (Clube Jaó/GO)
Maísa Gonçalves Andrade (Associação Esportiva Ippon/GO)
Antônio Luís Vieira Rocha (Academia Monte Branco de Judô/MA)
José de Ribamar Cordeiro Góes (Academia Judô Goés/MA)
Gleyson Ribeiro Alves (Associação Esporte Sem Fronteira do Brasil/MG)
Diego José Ribeiro Madeira (Fundação Itanhanduense de Educação/MG)
Cleberson Rodrigues Gonçalves de Oliveira (Ascam – Projeto Caminho
Suave/MT)
Adalberto Correa Junior (Projeto Judô BOPE/MT)
Nicodemos Filgueiras Junior (Associação Nico Judô/MS)
Cleison Vital Rodrigues da Silva (Associação Vital Força de Judô/MS)
Alam dos Reis Saraiva (Associação Atlética ESMAC-Ananindeua/PA)
Reinaldo Ribeiro da Costa (Associação Souza Filho de Artes Marciais/PA)
Arturo Raul Moreira Farias (Associação Shintai-dô Paraíba/PB)
João Jacinto Alves Neto (Associação Shintai-dô Paraíba/PB)
Bruno Leonardo Farias Amorim (Associação Bruno Amorim de Judô/PE)
Marcio Rogério Teles da Silva (Gremio Recreativo Futuro em Ação/PE)
Luciana Mara e Silva Caldas (Associação Judô Queiroz/PI)
Fabieldo Mota Torres (Associação Judô Queiroz/PI)
Alan Leandro Vieira (Sociedade Morgenau/PR)
Diogo Guilherme Tonietto (Associação Desportiva Judô Tonietto/PR)
Guilherme Maciel de Luna (Judô Comunitário Instituto Reação/RJ)
Jucinei Gonçalves da Costa (Academia Projeção/RJ)
Francisco das Chagas Lacet Junior (Associação Natal de Judô/RN)
Elton Nunes Rabelo (Judô Clube Nagashima/RN)
Antônio Marques Nunes Vieira (Nunes Associação Esportiva de
Cacoal/RO)
Juliana Chaves Bonates (Associção Kodokan de Judô de Roraima/RR)
Sergio Renato Borba Jesus (Associação Ases do Norte de Judô de
Roraima/RR)
Giovani Cruz (Clube Recreio da Juventude/RS)
Rafael Garcia Oliveira (Grêmio Náutico União/RS)
Adriana Alves Capela (Associação Judôcas de Itajai/SC)
Ademir Schultz Junior (Pais Alunos e Amigos do Judô – Blumenau/SC)
Euder Melo de Lima (Judô & Movimento/SE)
Heynner Ribeiro de Almeida (Associação de Judô Blindado’s/TO)
Carlos Kira Yamazaki (Ass. Yamazaki de Judô de São José dos
Campos/SP)
Ivo Vieira Nascimento (Associação de Judô
Rogério Sampaio/SP)
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Saiba o que esperar da competição olímpica do j udô no ano que vem e os detalhes de bastidores

Para os fãs do judô, modalidade que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil, com 19 ao todo, os dias especiais de ação no tatame serão
06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de agosto. Nessas datas, os melhores faixas-pretas do planeta lutarão para marcar seus nomes na história
do esporte.
São esperados aproximadamente 385 atletas de 135 países, brigando por yukos, waza-aris e ippons nas duas áreas de combate montadas na Arena Carioca 2, uma das três arenas do Parque Olímpico da Barra da Tijuca. É a primeira vez, desde que o judô entrou na
programação olímpica em Tóquio 1964, que a modalidade será disputada no coração dos Jogos Olímpicos.

CLASSIFICAÇÃO

Por ser país-sede do evento, o Brasil já tem uma vaga assegurada em cada uma das 14 categorias de peso. Os outros países, contudo,
precisam correr atrás dos pontos nos eventos do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô – Abertos Continentais, Grand
Prix, Grand Slam, Campeonatos Continentais, World Masters, Campeonatos Mundiais e também os Jogos Olímpicos, competição que
distribui mais pontos para o ranking mundial.
No masculino, classificam-se diretamente para os Jogos os 22 atletas mais bem colocados no ranking mundial de cada categoria de
peso, enquanto no feminino, classificam-se as 14 atletas mais bem ranqueadas em cada peso.
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O calendário de provas do judô no Rio 2016 terá sete dias de competições, com as disputas de uma categoria por dia seguindo a ordem do peso mais leve para o mais pesado. Ou seja, no dia 06 de agosto, primeiro dia de lutas, entram no tatame os judocas do peso
ligeiro masculino e feminino (60kg e 48kg); no dia 07 é a vez dos meio-leves (66kg e 52kg); dia 08, leves (73kg e 57kg); dia 09, meio-médio (81kg e 63kg); dia 10, médio (90kg e 70kg); dia 11, meio-pesado (100kg e 78kg); e dia 12, pesado (+100kg e +78kg).

MARQUE NA SUA AGENDA
TODOS OS EVENTOS ACONTECERÃO NA ARENA CARIOCA 2.

06/08/2016
10h - 13h
Masculino até 60kg e Feminino até 48kg
15h30 - 18h10
Masculino até 60kg e Feminino até 48kg - Finais
07/08/2016
10h - 13h
Masculino até 66kg e Feminino até 52kg
15h30 - 18h10
Masculino até 66kg e Feminino até 52kg - Finais
08/08/2016
10h - 13h
Masculino até 73kg e Feminino até 57kg
15h30 - 18h10
Masculino até 73kg e Feminino até 57kg - Finais
09/08/2016
10h - 13h
Masculino até 81kg e Feminino até 63kg
15h30 - 18h10

Masculino até 81kg e Feminino até 63kg - Finais
10/08/2016
10h - 13h
Masculino até 90kg e Feminino até 70kg
15h30 - 18h10
Masculino até 90kg e Feminino até 70kg - Finais
11/08/2016
10h - 13h
Masculino até 100kg e Feminino até 78kg
15h30 - 18h10
Masculino até 100kg e Feminino até 78kg - Finais
12/08/2016
10h - 13h
Masculino acima de 100kg e Feminino acima de 78kg
15h30 - 18h10
Masculino acima de 100kg e Feminino acima de 78kg - Finais
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PONTUAÇÃO PARA O RANKING MUNDIAL

CALENDÁRIO DE PROVAS

Renato Sette-Câmara/ Prefeitura do Rio

De 5 a 21 de agosto de 2016 a cidade do Rio de Janeiro vai se transformar na capital mundial do esporte
olímpico, sediando de forma inédita uma edição de Jogos Olímpicos. Para os amantes do esporte, essa
é a chance de ver de perto e acompanhar as performances dos seres humanos mais velozes, mais fortes, mais precisos e mais habilidosos do mundo.
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ligeiro masculino e feminino (60kg e 48kg); no dia 07 é a vez dos meio-leves (66kg e 52kg); dia 08, leves (73kg e 57kg); dia 09, meio-médio (81kg e 63kg); dia 10, médio (90kg e 70kg); dia 11, meio-pesado (100kg e 78kg); e dia 12, pesado (+100kg e +78kg).

MARQUE NA SUA AGENDA
TODOS OS EVENTOS ACONTECERÃO NA ARENA CARIOCA 2.

06/08/2016
10h - 13h
Masculino até 60kg e Feminino até 48kg
15h30 - 18h10
Masculino até 60kg e Feminino até 48kg - Finais
07/08/2016
10h - 13h
Masculino até 66kg e Feminino até 52kg
15h30 - 18h10
Masculino até 66kg e Feminino até 52kg - Finais
08/08/2016
10h - 13h
Masculino até 73kg e Feminino até 57kg
15h30 - 18h10
Masculino até 73kg e Feminino até 57kg - Finais
09/08/2016
10h - 13h
Masculino até 81kg e Feminino até 63kg
15h30 - 18h10

Masculino até 81kg e Feminino até 63kg - Finais
10/08/2016
10h - 13h
Masculino até 90kg e Feminino até 70kg
15h30 - 18h10
Masculino até 90kg e Feminino até 70kg - Finais
11/08/2016
10h - 13h
Masculino até 100kg e Feminino até 78kg
15h30 - 18h10
Masculino até 100kg e Feminino até 78kg - Finais
12/08/2016
10h - 13h
Masculino acima de 100kg e Feminino acima de 78kg
15h30 - 18h10
Masculino acima de 100kg e Feminino acima de 78kg - Finais
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PONTUAÇÃO PARA O RANKING MUNDIAL

CALENDÁRIO DE PROVAS

Renato Sette-Câmara/ Prefeitura do Rio

De 5 a 21 de agosto de 2016 a cidade do Rio de Janeiro vai se transformar na capital mundial do esporte
olímpico, sediando de forma inédita uma edição de Jogos Olímpicos. Para os amantes do esporte, essa
é a chance de ver de perto e acompanhar as performances dos seres humanos mais velozes, mais fortes, mais precisos e mais habilidosos do mundo.
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EVENTO-TESTE

Com o objetivo de simular tudo o que está previsto para a competição no chamado “Games Time” (Momento dos Jogos), o Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos realiza eventos-testes nas instalações que receberão as disputas. O do judô será o Torneio Internacional
de Judô e está marcado para os dias 08 e 09 de março de 2016, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico com a presença estimada de 110
atletas e competição em quatro categorias de peso.
O primeiro dia terá as disputas das categorias meio-leve masculino e feminino (66kg e 52kg), e no segundo dia as lutas das categorias
meio-médio, também nos dois naipes (63kg e 81kg). As preliminares começam vão das 10h às 13h, com finais das 15h30 às 18h10 (horários
de Brasília). O evento não será aberto ao público e não haverá venda de ingressos.

INGRESSOS PARA OS JOGOS OLÍMPICOS

Os ingressos para o judô, assim como para todas as outras modalidades, foram disponibilizados para compra no site oficial —
https://ingressos.rio2016.com Primeiro via sorteio e posteriormente por compra direta, quando os bilhetes para o judô se esgotaram.
Porém, caso o comprador original desista da entrada, ela pode ser recolocada à venda no mesmo site. Assim, ainda há possibilidade de
compra de ingressos para as disputas do judô. Os preços variam de acordo com a fase da competição e a posição na arquibancada. Os
valores inteiros vão de R$ 70 a R$ 700.
marca principal

marca secundária / horizontal

PARTICIPANTES:
Alexandre Kasturagi
Alessandro Puglia
Amadeu Moura Jr.
Antônio Carlos “Kiko” Pereira
Aurélio Miguel
Carlos Honorato
Daniel Hernandes
Douglas Vieira
Expedito Falcão
Flávio Canto
Floriano Almeida
Fúlvio Myiata
Georgton Pacheco
Geraldo Bernardes
Henrique Guimarães
Ivo Nascimento

cores
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PREÇOS DOS INGRESSOS DO JUDÔ
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Datas e horários

Descrição da Competição

Preço (R$ )

06/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 60kg e Feminino até 48kg (JU001)

70,00 - 250,00

06/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 60kg e Feminino até 48kg - Finais (JU002)

220,00 - 700,00

07/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 66kg e Feminino até 52kg (JU003)

70,00 - 250,00

07/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 66kg e Feminino até 52kg - Finais (JU004)

220,00 - 700,00

08/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 73kg e Feminino até 57kg (JU005)

70,00 - 250,00

08/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 73kg e Feminino até 57kg - Finais (JU006)

220,00 - 700,00

09/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 81kg e Feminino até 63kg (JU007)

70,00 - 250,00

09/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 81kg e Feminino até 63kg - Finais (JU008)

220,00 - 700,00

10/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 90kg e Feminino até 70kg (JU009)

70,00 - 250,00

10/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 90kg e Feminino até 70kg - Finais (JU010)

220,00 - 700,00

11/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 100kg e Feminino até 78kg (JU011)

70,00 - 250,00

11/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 100kg e Feminino até 78kg - Finais (JU012)

220,00 - 700,00

12/08/2016 • 10h - 15h

Masculino acima de 100kg e Feminino acima de 78kg (JU013)

70,00 - 250,00

12/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino acima de 100kg e Feminino acima de 78kg - Finais (JU014)

220,00 - 700,00

Luiz Shinohara
Marcelo Theotônio
Márcio Pimentel
Marcos Sabino
Mário Tsutsui
Mário Sabino
Ney Wilson Silva
Odair Borges
Paulo Duarte
Paulo Wanderley Teixeira
Renato Dagnino
Rogério Sampaio
Rosicleia Campos
Sergio Baldijão
Sumio Tsujimoto
Uichiro Umakakeba
Yuko Fujii

CURIOSIDADES DO JUDÔ
NA RIO 2016
Aproximadamente 1.500 judogis
costurados em 5 dias por

6 costureiras

385 atletas de 135 países
2 áreas de combate de 10m x 10m

Responsável por toda a operação
do evento do Judô nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o brasileiro Kenji
Saito tem pela frente o grande desafio de organizar a maior e mais importante competição do mundo. Nesta
entrevista, ele conta detalhes da operação.

Judô em Revista: Como você chegou ao Comitê Organizador dos Jogos
Rio 2016?
Kenji Saito: Em 2012, antes dos Jogos Olímpicos de Londres, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 deu início ao processo para
montar as equipes de esportes. Na época eu trabalhava como gestor das categorias de base na CBJ. Com total apoio da entidade, pude participar do processo seletivo e hoje estou aqui como Gerente de Competição Esportiva do Judô.
JR: Qual é sua principal função hoje no Rio 2016?
KS: Meu trabalho no Comitê Organizador é planejar e colocar em operação a
competição de judô nos Jogos Olímpicos, que vai de 6 a 12 de agosto, e nos
Jogos Paralímpicos, de 8 a 10 de setembro. Trabalhamos diretamente com a
Federação Internacional de Judô, respeitando em detalhes todas as regras e
exigências do esporte. Meu trabalho é realizar a competição com excelência
e oferecer as condições ideais aos atletas, que são as maiores estrelas desse
espetáculo.
JR: Sua experiência na CBJ como Gestor das Categorias de Base te ajudou ou tem ajudado agora nesta nova função?
KS: Sim. Minha experiência na CBJ foi fundamental para entender melhor as
necessidades reais do atleta em uma competição. Também me ajudou a criar
uma relação positiva com muitos países e com a Federação Internacional de
Judô, entidade com a qual me relaciono diretamente hoje. Além disso, a CBJ e
o Rio 2016 são parceiros nessa caminhada. E ter feito parte da equipe da CBJ
facilita nossa comunicação..
JR: Qual é o seu maior desafio na organização do evento mais importante
do judô mundial?
KS: Estamos trabalhando para realizar os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da América do Sul. Estamos trabalhando para realizar Jogos memoráveis
em um evento de proporções e números estratosféricos. Durante pouco mais de
duas semanas vamos receber mais de 10 mil atletas de 42 modalidades olímpicas e realizar mais de 700 sessões esportivas. O judô, um dos esportes que mais
medalhas deu ao Brasil em Jogos Olímpicos, é um desses 42. Um dos nossos
desafios é justamente esse, organizar simultaneamente todos esses ‘mundiais’,
proporcionando aos atletas o que há de melhor em termos de competição esportiva. É para eles que estamos trabalhando diariamente e em sincronia com
diversas áreas como tecnologia, logística, alimentação, transporte, entre outras.
O objetivo é organizar o “palco” ideal para que todas as estrelas do judô mundial
que estarão aqui possam conquistar o sonho de suas vidas. Estamos trabalhando para que tudo esteja pronto e possamos proporcionar um espetáculo inesquecível para o público que, em sua maioria, estará vivendo essa experiência
pela primeira vez. E não terminará aqui. Em setembro, temos os Jogos Paralímpicos, com seus quase 5 mil atletas, e, no judô, o Brasil novamente entre os
melhores na disputa por medalhas. O desafio é grande, mas a beleza e a emoção
desses eventos únicos que teremos em 2016 servirão para inspirar toda uma
geração de brasileiros. E essa é, para mim, a maior gratificação de fazer parte
desse time..
JR: O que representa para o judô estar pela primeira vez dentro do Parque Olímpico?
KS: O Parque Olímpico é o coração dos Jogos. Estar lá é um privilégio para o judô.
JR: Qual ou quais são as principais diferenças da operação da competição no Rio de Janeiro em relação a Londres 2012?
KS: A A operação será muito parecida. No entanto, as principais diferenças talvez
sejam garantir o fluxo mais confortável para os atletas dentro da instalação; oferecer a operação de costura de judogis dentro da Vila dos Atletas e não no local
de treinamento; e ter a Vila dos Atletas a apenas 3 km do local de competição.

PERFIL

Fonte: Reprodução/ Site Oficial dos Jogos Rio 2016

Kenji Saito, 32 anos
Cargo: Sport Manager (gerente de competição esportiva do judô)
Cidade Natal: Vitória/ES
Formação Acadêmica: Formado em Educação Física e MBA em Gestão e
Marketing Esportivo.
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Paulo Pint

entre eles seis medalhistas olímpicos
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>> O presidente Paulo Wanderley (de terno cinza) com a equipe da gestão de Alto Rendimento da CBJ e representantes da comunidade do judô,

No início de novembro, a gestão de Alto Rendimento da CBJ
reuniu-se em São Paulo com 23 referências do judô nacional, entre
eles seis medalhistas olímpicos, para apresentar o planejamento
da seleção brasileira rumo aos Jogos Rio 2016 e ouvir sugestões
de possíveis melhorias que podem ser feitas faltando 266 dias
para os combates na Cidade Maravilhosa.
“Foi uma ação inédita no judô brasileiro. Todos os envolvidos
puderam dar sugestões a respeito do que acham que pode
ser melhorado. A CBJ e sua comissão técnica vão analisar
as sugestões e ver, dentro do que é possível, o que pode ser
realizado”, disse o presidente Paulo Wanderley Teixeira.
“É o momento do judô brasileiro unir todos os esforços em prol do
melhor desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos. Nós temos
uma boa estrutura, um grande planejamento, atletas fortes e com
um grande potencial para conquistar medalhas, mas isso só vai
acontecer se todos se unirem. É um trabalho que começou há
muito tempo mas que, com esse evento, será intensificado nos
próximos meses”, afirmou Rogério Sampaio, campeão olímpico em
Barcelona 1992.

KENJI SAITO

Rio

EM SÃO PAULO, CBJ REÚNE
COMUNIDADE DO JUDÔ RUMO
AOS JOGOS RIO 2016

13

Cl

ar

ye
aE

r-

EVENTO-TESTE

Com o objetivo de simular tudo o que está previsto para a competição no chamado “Games Time” (Momento dos Jogos), o Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos realiza eventos-testes nas instalações que receberão as disputas. O do judô será o Torneio Internacional
de Judô e está marcado para os dias 08 e 09 de março de 2016, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico com a presença estimada de 110
atletas e competição em quatro categorias de peso.
O primeiro dia terá as disputas das categorias meio-leve masculino e feminino (66kg e 52kg), e no segundo dia as lutas das categorias
meio-médio, também nos dois naipes (63kg e 81kg). As preliminares começam vão das 10h às 13h, com finais das 15h30 às 18h10 (horários
de Brasília). O evento não será aberto ao público e não haverá venda de ingressos.

INGRESSOS PARA OS JOGOS OLÍMPICOS

Os ingressos para o judô, assim como para todas as outras modalidades, foram disponibilizados para compra no site oficial —
https://ingressos.rio2016.com Primeiro via sorteio e posteriormente por compra direta, quando os bilhetes para o judô se esgotaram.
Porém, caso o comprador original desista da entrada, ela pode ser recolocada à venda no mesmo site. Assim, ainda há possibilidade de
compra de ingressos para as disputas do judô. Os preços variam de acordo com a fase da competição e a posição na arquibancada. Os
valores inteiros vão de R$ 70 a R$ 700.
marca principal

marca secundária / horizontal

PARTICIPANTES:
Alexandre Kasturagi
Alessandro Puglia
Amadeu Moura Jr.
Antônio Carlos “Kiko” Pereira
Aurélio Miguel
Carlos Honorato
Daniel Hernandes
Douglas Vieira
Expedito Falcão
Flávio Canto
Floriano Almeida
Fúlvio Myiata
Georgton Pacheco
Geraldo Bernardes
Henrique Guimarães
Ivo Nascimento

cores
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PREÇOS DOS INGRESSOS DO JUDÔ
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Datas e horários

Descrição da Competição

Preço (R$ )

06/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 60kg e Feminino até 48kg (JU001)

70,00 - 250,00

06/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 60kg e Feminino até 48kg - Finais (JU002)

220,00 - 700,00

07/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 66kg e Feminino até 52kg (JU003)

70,00 - 250,00

07/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 66kg e Feminino até 52kg - Finais (JU004)

220,00 - 700,00

08/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 73kg e Feminino até 57kg (JU005)

70,00 - 250,00

08/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 73kg e Feminino até 57kg - Finais (JU006)

220,00 - 700,00

09/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 81kg e Feminino até 63kg (JU007)

70,00 - 250,00

09/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 81kg e Feminino até 63kg - Finais (JU008)

220,00 - 700,00

10/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 90kg e Feminino até 70kg (JU009)

70,00 - 250,00

10/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 90kg e Feminino até 70kg - Finais (JU010)

220,00 - 700,00

11/08/2016 • 10h - 15h

Masculino até 100kg e Feminino até 78kg (JU011)

70,00 - 250,00

11/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino até 100kg e Feminino até 78kg - Finais (JU012)

220,00 - 700,00

12/08/2016 • 10h - 15h

Masculino acima de 100kg e Feminino acima de 78kg (JU013)

70,00 - 250,00

12/08/2016 • 15h30 - 18h10

Masculino acima de 100kg e Feminino acima de 78kg - Finais (JU014)

220,00 - 700,00

Luiz Shinohara
Marcelo Theotônio
Márcio Pimentel
Marcos Sabino
Mário Tsutsui
Mário Sabino
Ney Wilson Silva
Odair Borges
Paulo Duarte
Paulo Wanderley Teixeira
Renato Dagnino
Rogério Sampaio
Rosicleia Campos
Sergio Baldijão
Sumio Tsujimoto
Uichiro Umakakeba
Yuko Fujii

CURIOSIDADES DO JUDÔ
NA RIO 2016
Aproximadamente 1.500 judogis
costurados em 5 dias por

6 costureiras

385 atletas de 135 países
2 áreas de combate de 10m x 10m

Responsável por toda a operação
do evento do Judô nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o brasileiro Kenji
Saito tem pela frente o grande desafio de organizar a maior e mais importante competição do mundo. Nesta
entrevista, ele conta detalhes da operação.

Judô em Revista: Como você chegou ao Comitê Organizador dos Jogos
Rio 2016?
Kenji Saito: Em 2012, antes dos Jogos Olímpicos de Londres, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 deu início ao processo para
montar as equipes de esportes. Na época eu trabalhava como gestor das categorias de base na CBJ. Com total apoio da entidade, pude participar do processo seletivo e hoje estou aqui como Gerente de Competição Esportiva do Judô.
JR: Qual é sua principal função hoje no Rio 2016?
KS: Meu trabalho no Comitê Organizador é planejar e colocar em operação a
competição de judô nos Jogos Olímpicos, que vai de 6 a 12 de agosto, e nos
Jogos Paralímpicos, de 8 a 10 de setembro. Trabalhamos diretamente com a
Federação Internacional de Judô, respeitando em detalhes todas as regras e
exigências do esporte. Meu trabalho é realizar a competição com excelência
e oferecer as condições ideais aos atletas, que são as maiores estrelas desse
espetáculo.
JR: Sua experiência na CBJ como Gestor das Categorias de Base te ajudou ou tem ajudado agora nesta nova função?
KS: Sim. Minha experiência na CBJ foi fundamental para entender melhor as
necessidades reais do atleta em uma competição. Também me ajudou a criar
uma relação positiva com muitos países e com a Federação Internacional de
Judô, entidade com a qual me relaciono diretamente hoje. Além disso, a CBJ e
o Rio 2016 são parceiros nessa caminhada. E ter feito parte da equipe da CBJ
facilita nossa comunicação..
JR: Qual é o seu maior desafio na organização do evento mais importante
do judô mundial?
KS: Estamos trabalhando para realizar os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da América do Sul. Estamos trabalhando para realizar Jogos memoráveis
em um evento de proporções e números estratosféricos. Durante pouco mais de
duas semanas vamos receber mais de 10 mil atletas de 42 modalidades olímpicas e realizar mais de 700 sessões esportivas. O judô, um dos esportes que mais
medalhas deu ao Brasil em Jogos Olímpicos, é um desses 42. Um dos nossos
desafios é justamente esse, organizar simultaneamente todos esses ‘mundiais’,
proporcionando aos atletas o que há de melhor em termos de competição esportiva. É para eles que estamos trabalhando diariamente e em sincronia com
diversas áreas como tecnologia, logística, alimentação, transporte, entre outras.
O objetivo é organizar o “palco” ideal para que todas as estrelas do judô mundial
que estarão aqui possam conquistar o sonho de suas vidas. Estamos trabalhando para que tudo esteja pronto e possamos proporcionar um espetáculo inesquecível para o público que, em sua maioria, estará vivendo essa experiência
pela primeira vez. E não terminará aqui. Em setembro, temos os Jogos Paralímpicos, com seus quase 5 mil atletas, e, no judô, o Brasil novamente entre os
melhores na disputa por medalhas. O desafio é grande, mas a beleza e a emoção
desses eventos únicos que teremos em 2016 servirão para inspirar toda uma
geração de brasileiros. E essa é, para mim, a maior gratificação de fazer parte
desse time..
JR: O que representa para o judô estar pela primeira vez dentro do Parque Olímpico?
KS: O Parque Olímpico é o coração dos Jogos. Estar lá é um privilégio para o judô.
JR: Qual ou quais são as principais diferenças da operação da competição no Rio de Janeiro em relação a Londres 2012?
KS: A A operação será muito parecida. No entanto, as principais diferenças talvez
sejam garantir o fluxo mais confortável para os atletas dentro da instalação; oferecer a operação de costura de judogis dentro da Vila dos Atletas e não no local
de treinamento; e ter a Vila dos Atletas a apenas 3 km do local de competição.

PERFIL

Fonte: Reprodução/ Site Oficial dos Jogos Rio 2016

Kenji Saito, 32 anos
Cargo: Sport Manager (gerente de competição esportiva do judô)
Cidade Natal: Vitória/ES
Formação Acadêmica: Formado em Educação Física e MBA em Gestão e
Marketing Esportivo.
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>> O presidente Paulo Wanderley (de terno cinza) com a equipe da gestão de Alto Rendimento da CBJ e representantes da comunidade do judô,

No início de novembro, a gestão de Alto Rendimento da CBJ
reuniu-se em São Paulo com 23 referências do judô nacional, entre
eles seis medalhistas olímpicos, para apresentar o planejamento
da seleção brasileira rumo aos Jogos Rio 2016 e ouvir sugestões
de possíveis melhorias que podem ser feitas faltando 266 dias
para os combates na Cidade Maravilhosa.
“Foi uma ação inédita no judô brasileiro. Todos os envolvidos
puderam dar sugestões a respeito do que acham que pode
ser melhorado. A CBJ e sua comissão técnica vão analisar
as sugestões e ver, dentro do que é possível, o que pode ser
realizado”, disse o presidente Paulo Wanderley Teixeira.
“É o momento do judô brasileiro unir todos os esforços em prol do
melhor desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos. Nós temos
uma boa estrutura, um grande planejamento, atletas fortes e com
um grande potencial para conquistar medalhas, mas isso só vai
acontecer se todos se unirem. É um trabalho que começou há
muito tempo mas que, com esse evento, será intensificado nos
próximos meses”, afirmou Rogério Sampaio, campeão olímpico em
Barcelona 1992.

KENJI SAITO

Rio

EM SÃO PAULO, CBJ REÚNE
COMUNIDADE DO JUDÔ RUMO
AOS JOGOS RIO 2016
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>> Lincoln Neves

comemora a conquista
do terceiro lugar no
Mundial júnior

DE OLHO EM 2020
Com trabalho especificamente para as equipes de base, judô brasileiro colhe frutos
nos Mundiais Sub-18 e Sub-21 e se prepara para um futuro não muito distante

JUDÔ EM REVISTA
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Um trabalho de longo prazo, mas sem deixar de
lado o futuro próximo. Assim está sendo preparada a chamada “Geração 2020”, por se tratarem
de atletas que se destacaram nas duas classes de
idade que compõe as categorias de base oficialmente trabalhadas na CBJ e que estarão na briga
para representar o Brasil em Tóquio. Contudo, para ter

14

atletas com potencial de medalha nos próximos Jogos Olímpicos,
é preciso prepará-los desde já, dando bagagem competitiva.
Por isso, a Gestão das Equipes de Base conta com pessoas totalmente dedicadas a pensar e executar um calendário de competições e treinamentos, dando ênfase à necessidade de participação dos atletas nas principais competições dentro do país sem
deixar de lado a importância da experiência internacional.
“A criação do ranking nacional foi uma forma de valorizarmos a
regularidade dos atletas mas também faz com que eles estejam
sempre se enfrentando e evoluindo. A nossa observação também

fica facilitada porque agora é praticamente impossível um novo
talento, um jovem com potencial não entrar no nosso radar”, comentou Marcelo Theotônio, gestor das equipes de base. A equipe conta ainda com o supervisor Edmilson Guimarães e com o
assessor Matheus Theotônio, além da assistente administrativa
Karina Xavier.
Neste ano, por exemplo, foram cinco participações no Circuito
Mundial, que compreendem a disputa de torneios e os treinamentos
pós-competição, em países como Alemanha, Áustria e República
Tcheca; um Estágio Internacional no Japão para os judocas do
juvenil (sub-18) e do júnior (sub-21), além dos Treinamentos de
Campo aqui no Brasil, sendo um só para a base em São Paulo, um
internacional em Saquarema e outros dois com a seleção principal.
Um foi no Centro de Treinamento na Bahia antes do Campeonato
Pan-Americano em Edmonton e o outro em Mangaratiba às vésperas dos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015. Uma grande prova
da estreita parceria com o Alto Rendimento.

foram nove medalhas assim como em 2013, mas duas a mais de
prata.
“As medalhas são muito importantes mas o que mais nos chamou
a atenção foi o desempenho dos atletas. Tivemos uma grande
quantidade de atletas que chegaram ao bloco final. No sub-18 foram dez e no sub-21, oito. Ou seja, tivemos 18 atletas entre os sete
melhores do mundo. Isso mostra a homogeneidade do desenvolvimento do judô brasileiro”, disse
Marcelo. Vale lembrar que entre
os medalhistas estão Federações
com muita tradição no judô nacional como São Paulo e Rio Grande
do Sul mas também de Estados
emergentes como o Mato Grosso
do Sul e o Amazonas.
Além do trabalho geral de preparação técnica, houve também
alguns detalhes que fizeram a diferença no desempenho desses
atletas nas principais competições do ano. Tanto para o Mundial
Sub-18 quanto para o Sub-21, as
equipes ficaram concentradas em
Pindamonhangaba, no interior de
São Paulo, onde passaram por um
processo gradativo de adaptação
ao fuso que contou, por exemplo,
com café da manhã às cinco e almoço às nove e meia da manhã
nos dois dias que antecederam
o embarque para Abu Dhabi. comissão técnica também investiu
na promoção do código moral do
judô, realizando dinâmicas de trabalho em equipe e delegando
aos judocas a responsabilidade de cuidar da área de treinamento.
“O resultado foi que não tivemos nenhum problema disciplinar ou

“AS MEDALHAS SÃO
MUITO IMPORTANTES
MAS O QUE MAIS NOS
CHAMOU A ATENÇÃO FOI A
QUANTIDADE DE ATLETAS
QUE CHEGARAM AO BLOCO
FINAL. NO SUB-18 FORAM 10
ATLETAS E NO SUB-21, 8. OU
SEJA, TIVEMOS 18 ATLETAS
ENTRE OS 7 MELHORES
DO MUNDO. ISSO MOSTRA
A HOMOGENEIDADE DO
DESENVOLVIMENTO DO
JUDÔ BRASILEIRO”

>> Camila Nogueira,

prata no Mundial sub-21
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“Vários atletas Sub-18 com potencial participaram de treinamentos com o Sub-21 e com o Sênior neste ano. Isso faz parte da
estratégia de futuro, pensando na otimização das transições entre as categorias, já que em 2016 não teremos os Mundiais de
nenhuma das duas classes. A vivência desse ano vai ser importante para que eles cheguem com bagagem nos Mundiais de
2017”, analisou Theotônio. “Entre os nossos focos estão, inclusive,
as categorias que estão com dificuldade de renovação e obtenção
de resultados no Sênior. Sabemos
que o nosso papel é conquistar
títulos mas, principalmente, fornecer atletas de qualidade para a
equipe principal”, concluiu.
E por falar em conquistar títulos, a participação brasileira nos
Mundiais Sub-18 e Sub-21 foi
muito eficiente. No Mundial Sub18, disputado em Sarajevo no
começo de agosto, foram quatro
medalhas: pratas com Michael
Marcelino (60kg/SESI/SP) e Igor
Morishigue (81kg/SESI/SP) e bronzes com Jéssica Silva (44kg/São
João Tênis Clube/SP) e Beatriz
Souza (+70kg/Pinheiros/SP). Já
no Mundial Sub-21, realizado no
final de outubro em Abu Dhabi,
vieram cinco medalhas: pratas
com Leonardo Gonçalves (100kg/
Palmeiras/SP) e Camila Nogueira
(+78kg/Sakurá/MS) e bronzes com
Rita Reis (44kg/Lassalista/AM),
Daniel Cargnin (66kg/Sogipa/RS), Lincoln Neves (73kg/São José
dos Campos/SP). Somadas as medalhas nos dois eventos, as categorias de base melhoraram o desempenho recorde de 2013:
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>> Lincoln Neves

comemora a conquista
do terceiro lugar no
Mundial júnior

DE OLHO EM 2020
Com trabalho especificamente para as equipes de base, judô brasileiro colhe frutos
nos Mundiais Sub-18 e Sub-21 e se prepara para um futuro não muito distante
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Um trabalho de longo prazo, mas sem deixar de
lado o futuro próximo. Assim está sendo preparada a chamada “Geração 2020”, por se tratarem
de atletas que se destacaram nas duas classes de
idade que compõe as categorias de base oficialmente trabalhadas na CBJ e que estarão na briga
para representar o Brasil em Tóquio. Contudo, para ter
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atletas com potencial de medalha nos próximos Jogos Olímpicos,
é preciso prepará-los desde já, dando bagagem competitiva.
Por isso, a Gestão das Equipes de Base conta com pessoas totalmente dedicadas a pensar e executar um calendário de competições e treinamentos, dando ênfase à necessidade de participação dos atletas nas principais competições dentro do país sem
deixar de lado a importância da experiência internacional.
“A criação do ranking nacional foi uma forma de valorizarmos a
regularidade dos atletas mas também faz com que eles estejam
sempre se enfrentando e evoluindo. A nossa observação também

fica facilitada porque agora é praticamente impossível um novo
talento, um jovem com potencial não entrar no nosso radar”, comentou Marcelo Theotônio, gestor das equipes de base. A equipe conta ainda com o supervisor Edmilson Guimarães e com o
assessor Matheus Theotônio, além da assistente administrativa
Karina Xavier.
Neste ano, por exemplo, foram cinco participações no Circuito
Mundial, que compreendem a disputa de torneios e os treinamentos
pós-competição, em países como Alemanha, Áustria e República
Tcheca; um Estágio Internacional no Japão para os judocas do
juvenil (sub-18) e do júnior (sub-21), além dos Treinamentos de
Campo aqui no Brasil, sendo um só para a base em São Paulo, um
internacional em Saquarema e outros dois com a seleção principal.
Um foi no Centro de Treinamento na Bahia antes do Campeonato
Pan-Americano em Edmonton e o outro em Mangaratiba às vésperas dos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015. Uma grande prova
da estreita parceria com o Alto Rendimento.

foram nove medalhas assim como em 2013, mas duas a mais de
prata.
“As medalhas são muito importantes mas o que mais nos chamou
a atenção foi o desempenho dos atletas. Tivemos uma grande
quantidade de atletas que chegaram ao bloco final. No sub-18 foram dez e no sub-21, oito. Ou seja, tivemos 18 atletas entre os sete
melhores do mundo. Isso mostra a homogeneidade do desenvolvimento do judô brasileiro”, disse
Marcelo. Vale lembrar que entre
os medalhistas estão Federações
com muita tradição no judô nacional como São Paulo e Rio Grande
do Sul mas também de Estados
emergentes como o Mato Grosso
do Sul e o Amazonas.
Além do trabalho geral de preparação técnica, houve também
alguns detalhes que fizeram a diferença no desempenho desses
atletas nas principais competições do ano. Tanto para o Mundial
Sub-18 quanto para o Sub-21, as
equipes ficaram concentradas em
Pindamonhangaba, no interior de
São Paulo, onde passaram por um
processo gradativo de adaptação
ao fuso que contou, por exemplo,
com café da manhã às cinco e almoço às nove e meia da manhã
nos dois dias que antecederam
o embarque para Abu Dhabi. comissão técnica também investiu
na promoção do código moral do
judô, realizando dinâmicas de trabalho em equipe e delegando
aos judocas a responsabilidade de cuidar da área de treinamento.
“O resultado foi que não tivemos nenhum problema disciplinar ou

“AS MEDALHAS SÃO
MUITO IMPORTANTES
MAS O QUE MAIS NOS
CHAMOU A ATENÇÃO FOI A
QUANTIDADE DE ATLETAS
QUE CHEGARAM AO BLOCO
FINAL. NO SUB-18 FORAM 10
ATLETAS E NO SUB-21, 8. OU
SEJA, TIVEMOS 18 ATLETAS
ENTRE OS 7 MELHORES
DO MUNDO. ISSO MOSTRA
A HOMOGENEIDADE DO
DESENVOLVIMENTO DO
JUDÔ BRASILEIRO”

>> Camila Nogueira,

prata no Mundial sub-21

JUDÔ EM REVISTA
N O 14 • DEZEMBRO 2015

Fotos: Gabriela Sabau/ IJF

PA
A
C

“Vários atletas Sub-18 com potencial participaram de treinamentos com o Sub-21 e com o Sênior neste ano. Isso faz parte da
estratégia de futuro, pensando na otimização das transições entre as categorias, já que em 2016 não teremos os Mundiais de
nenhuma das duas classes. A vivência desse ano vai ser importante para que eles cheguem com bagagem nos Mundiais de
2017”, analisou Theotônio. “Entre os nossos focos estão, inclusive,
as categorias que estão com dificuldade de renovação e obtenção
de resultados no Sênior. Sabemos
que o nosso papel é conquistar
títulos mas, principalmente, fornecer atletas de qualidade para a
equipe principal”, concluiu.
E por falar em conquistar títulos, a participação brasileira nos
Mundiais Sub-18 e Sub-21 foi
muito eficiente. No Mundial Sub18, disputado em Sarajevo no
começo de agosto, foram quatro
medalhas: pratas com Michael
Marcelino (60kg/SESI/SP) e Igor
Morishigue (81kg/SESI/SP) e bronzes com Jéssica Silva (44kg/São
João Tênis Clube/SP) e Beatriz
Souza (+70kg/Pinheiros/SP). Já
no Mundial Sub-21, realizado no
final de outubro em Abu Dhabi,
vieram cinco medalhas: pratas
com Leonardo Gonçalves (100kg/
Palmeiras/SP) e Camila Nogueira
(+78kg/Sakurá/MS) e bronzes com
Rita Reis (44kg/Lassalista/AM),
Daniel Cargnin (66kg/Sogipa/RS), Lincoln Neves (73kg/São José
dos Campos/SP). Somadas as medalhas nos dois eventos, as categorias de base melhoraram o desempenho recorde de 2013:

15

com controle de peso em 2015. Isso é muito bom porque mostra que
estes atletas estão conduzindo suas carreiras com profissionalismo”,
salientou o gestor.
O próximo passo da Confederação Brasileira de Judô é otimizar ainda mais as transições, fazendo com que os atletas com potencial na
base disputem algumas competições do Circuito Mundial Sênior,
além de intensificar treinamentos em conjunto.
“Além dos atletas que saíram da base e hoje integram a equipe principal por terem sido campeões ou vices da Seletiva Rio 2016 no final
de 2014, atletas como Rafael Macedo, ouro no Mundial 2014, estão
dentro da zona de investimento do Alto Rendimento, fazendo viagens
com a equipe principal. Já estamos trabalhando nesse sentido mas
queremos aprimorar as ações”, comentou Ney Wilson, gestor de alto
rendimento da CBJ, lembrando as convocações do peso meio médio
para os Grand Slams de Abu Dhabi e Tóquio. Como exemplo, alguns
dos medalhistas nos Mundiais da base representaram o Brasil no
SuperDesafio BRA contra a Áustria.

UM TRABALHO EM CONJUNTO
PARA MANTER A TRADIÇÃO
VITORIOSA DO JUDÔ
BRASILEIRO, DE 59 MEDALHAS
EM MUNDIAIS DE JUNIORES,
10 EM MUNDIAIS JUVENIS,
3 EM JOGOS DA JUVENTUDE,
40 EM MUNDIAIS SÊNIOR E
19 EM JOGOS OLÍMPICOS

>> Daniel Cargnin, bronze no

>> Igor Morishigue, prata no

Mundial sub-21

Mundial sub-18

>> Rita Reis, bronze
no Mundial sub-21

>> Michael Marcelino,
>> Beatriz Souza, bronze no

>> Jéssica Silva, bronze no

Mundial sub-18

>> Leonardo Gonçalves se impõe: prata no

prata no Mundial
sub-18

Mundial sub-18

Mundial sub-21

Todo um trabalho em conjunto para manter a tradição vitoriosa do judô brasileiro, de 59 medalhas em Mundiais de Juniores, 10 em
Mundiais Juvenis, 3 em Jogos Olímpicos da Juventude, 40 em Mundiais Sênior e 19 em Jogos Olímpicos
“Grande parte do sucesso da CBJ se deve ao planejamento e trabalho integrados. Sempre existem três projetos em curso: o de agora,
neste caso o dos Jogos Olímpicos 2016; o de amanhã, que contempla a transição dos atletas entre um ciclo olímpico e outro; e o futuro,
nem tão distante assim, que é a geração Tóquio 2020. É um orgulho para nós ver que estamos conseguindo lapidar muito bem os
diamantes do nosso esporte”, disse o presidente Paulo Wanderley Teixeira.
Portanto, os jovens talentos do judô brasileiro já sabem que, com trabalho duro e dedicação, têm chances de dizer daqui a cerca de
cinco anos: Ohayo Gozaimasu, Tóquio (Bom dia, Tóquio).
marca principal

marca secundária / horizontal
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“GRANDE PARTE DO SUCESSO DA CBJ SE DEVE AO
PLANEJAMENTO E TRABALHO INTEGRADOS. É UM
ORGULHO PARA NÓS VER QUE ESTAMOS CONSEGUINDO
LAPIDAR MUITO BEM OS DIAMANTES DO NOSSO ESPORTE”
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QUADRO DE MEDALHAS
SUB-18

3. GABRIELLA MANTENA DE MORAES - SP
4. ANA JULIA DE OLIVEIRA MARIANO - SP
MASCULINO SUPER LIGEIRO (-50KG)
FEMININO MÉDIO (-63KG)
1. HERNANDES SOUZA DOS SANTOS - MS
1. MANUELLA KERSTING FREDIANI - SP
2. VICTOR HUGO SOUZA DE ALMEIDA - RJ
2. SAMARA CONTARINI OLIVEIRA - ES
3. GUILHERME BALABUCH D´ALBUQUERQUE - PR 3. GABRIELLA MANTENA DE MORAES - SP
4. ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO - SP
4. ANA JULIA DE OLIVEIRA MARIANO - SP
MASCULINO LIGEIRO (-55KG)
FEMININO MEIO PESADO (-70KG)
1. RENAN FERREIRA TORRES - SP
1. GIOVANNA VITORIA MAXIMO FONTES - SP
2. ISAC GARCIA RIBEIRO BIGNARDI - MS
2. LUANA DO PRADO MOURA - SP
3. VICTOR YVYS DA COSTA RAMOS FURTADO - RJ 3. NATHÁLIA EDUARDA LEMOS SILVA - SP
4. WILIAN VIANA DA SILVA - RJ
4. EDUARDA VAZ ROSA - RS
MASCULINO MEIO LEVE (-60KG)
FEMININO PESADO (+70KG)
1. MICHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA MARCELINO - SP 1. MEIRE ELEN CORNELIO SOUZA - SP
2. WILLIAM DE SOUZA E LIMA - SP
2. LAISLAINE SAMPAIO DA ROCHA - SP
3. CHRYSTIAN CAPELAS JESUS - SP
3. ANA ALEXIA DE CAMARGO - PR
4. JONAS IRWYNG CASTRO RIBEIRO - TO
4. PRISCILA RODRIGUES DE SOUZA - MT
MASCULINO LEVE (-66KG)
1. JEFERSON LUIZ DOS SANTOS JUNIOR - SP
2. JULIO CESAR KODA FILHO - MG
MASCULINO SUPER LIGEIRO (-55KG)
3. PEDRO HENRIQUE ALVES MEDEIROS - RJ
1. DANIEL PAULO DOS PASSOS DA SILVA - RS
4. ANTONIO PAULO MIRANDA BARBOSA - RN
2. MIKE SILVA PINHEIRO - SP
MASCULINO MEIO MÉDIO (-73KG)
3. ALLAN FERREIRA GONÇALVES - RJ
4. LUCAS SALANDRA DE ALCANTARA - RJ
1. ALEXANDRE PERICLES IZEL MENEGHINI - RS
2. ISRAEL VIANA FERREIRA - RJ
MASCULINO LIGEIRO (-60KG)
3. GABRIEL SCHLICHIA ADRIANO - PR
1. KAINAN SANTOS PIRES - SP
4. LUCAS DA SILVA TEIXEIRA - RJ
2. RODRIGO COSTA CARLOS LOPES - RS
MASCULINO MÉDIO (-81KG)
3. ROBSON SEGANTIN PENNA - MG
4. JONATHAN BAUER FREITAS - SP
1. IGOR DA SILVA MORISHIGUE - SP
2. AYHAN LIELL ZANELLA - MS
MASCULINO MEIO LEVE (-66KG)
3. JUAN TAVARES AMARAL DA SILVA - SP
1. NYKSON ROBERTO FERREIRA CARNEIRO - SP
4. RENGLIS GALDINO XAVIER - AL
2. TACIO HENRIQUE BRAULIO DOS SANTOS - SP
MASCULINO MEIO PESADO (-90KG)
3. GABRIEL GENRO ALVES - SP
4. HIAGO DEL ROSSO PIROLO - RS
1. RAFAEL FERREIRA ALVES - PE
2. JORGE LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA JR - RJ MASCULINO LEVE (-73KG)
3. ARTHUR LORHAN CALDEIRA - PR
1. DAVID DIAS LIMA - SP
4. GABRIEL LOPES DE ALMEIDA - GO
2. JOSE VICTOR ROMEU BASILE - SP
MASCULINO PESADO (+90KG)
3. FERNANDO MARTINS RAMOS - MG
4. LUANH SABOYA FERNANDES RODRIGUES
1. LUCAS ANTONIO MARTINS LIMA - SP
- PR
2. LEONARDO D´AGOSTIN DE AZEVEDO
SANTANA - PE
MASCULINO MEIO MÉDIO (-81KG)
3. AUGUSTO MAIELLO COSTA ROCHA - MG
1. GUILHERME OLIVEIRA GUIMARÃES - SP
4. YURI NIEDERAUER DE SOUZA FREITAS
2. GIOVANI HENRIQUE FERREIRA - SP
SILVA - RS
3. RONNIE WARLLEY RIBEIRO GOMES - SP
FEMININO SUPER LIGEIRO (-40KG)
4. VICTOR LUIZ DA SILVA CORREIA - RJ
1. HANNA LARISSA SILVA DO NASCIMENTO - PE
MASCULINO MÉDIO (-90KG)
2. BIANCA VILMA PEREIRA DA ROSA - MS
1. EULER IGOR GONÇALVES PEREIRA - SP
3. MANUELA POLLYANNA LIMA DE JESUS - SP
2. ANDRÉ HENRIQUE HUMBERTO - MG
4. CRISLAINE DA CRUZ AZEREDO - RJ
3. JOÃO VITOR FALQUETO - ES
FEMININO LIGEIRO (-44KG)
4. DANIEL NASCIMENTO ANDRADE - RJ
1. LAURA LOUISE NUNES FERREIRA - SP
MASCULINO MEIO PESADO (-100KG)
2. AMANDA FERREIRA DE LIMA - PE
1. TIAGO SILVA PALMINI SOUZA - MG
3. NATASHA PADILHA FERREIRA - PR
2. ARTHUR SANTANA CHAGAS SILVA - SP
4. NATALIA FREITAS MARTINS - RS
3. LUAN DE CARVALHO BELTRÃO FERREIRA - MG
FEMININO MEIO LEVE (-48KG)
4. WILLIAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - DF
1. LARISSA CINCINATO PIMENTA - SP
MASCULINO PESADO (+100KG)
2. MARIA FERNANDA CIRICO DOS SANTOS - SC
1. HUGO MOURA PRAXEDES - SP
3. LAIS SANTIAGO PAIXÃO - RJ
2. MATHEUS STORTI MONTEIRO ROCHA - SP
4. CATARYNE DE PAULA RIBEIRO FONSECA - DF
3. JOÃO MARCOS CESARINO DA SILVA - RJ
FEMININO LEVE (-52KG)
4. ARTHUR LEMOS BARBOZA - RJ
1. MARIA REGINA HARUMI TABA - AM
FEMININO SUPER LIGEIRO (-44KG)
2. BRUNA FLORES BEREZA - PR
1. THAYS XAVIER MARINHO - MG
3. ADRYELLY KAROLYNNY SALES SANTOS - MA
2. IZABELLY PEREIRA PLASTER JONAS - ES
4. NICOLE FRANZOI - RS
3. PALOMA ALINE CASSIMIRO - MG
FEMININO MEIO MÉDIO (-57KG)
4. GLAUCIA TERESA PEREIRA DA CÂMARA
- RN
1. VITÓRIA SIQUEIRA ANDRADE - MS
2. RYANNE COUTO DE LIMA - SP
FEMININO LIGEIRO (-48KG)
3. SANDY VIEIRA DE SOUZA - SP
1. GABRIELA SILVA MARTINS CLEMENTE
4. ALINE DE LUCCA MARQUES - RJ
- RS
FEMININO MÉDIO (-63KG)
2. LARISSA RIANNE GUIMARÃES FARIAS - RJ
3. CAROLYNNE DA ROSA HERNANDEZ - AM
1. MANUELLA KERSTING FREDIANI - SP
4. BRENDA TEIXEIRA JUSTINO - ES
2. SAMARA CONTARINI OLIVEIRA - ES

SUB-21

>> Mike Pinheiro (de branco) e Pâmella Palma, destaques na seletiva sub-21

Fotos: Lara Monsores

UM PASSO À FRENTE
Com realização da Seletiva Nacional 2015, Gestão das Equipes
de Base encaminha preparação para os Mundiais de 2017
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Pode parecer estranho mas, dentro do processo de
trabalho de médio e longo prazos da Confederação
Brasileira de Judô, o ano de 2017 já começou para
as categorias de base. A realização da Seletiva Nacional
das Equipes de Base 2015 deu um panorama dos nomes que
serão trabalhados durante todo o ano de 2016 e que terão uma
grande chance de representar o Brasil nos Mundiais Sub-18 e
Sub-21 daqui a dois anos. Isso porque em 2016, ano olímpico, essas competições não serão realizadas. Por isso é tão importante
olhar não só para os campeões da Seletiva, que garantem vaga
automática para um Treinamento Campo que provavelmente será
com a seleção principal, mas também para os atletas que ficaram
entre os quatro melhores colocados e que estão no primeiro ou
segundo ano na classe de idade.
“Logicamente que nossa observação não se baseia somente no
resultado da Seletiva, nem nos quatro primeiros colocados. Mas
esses atletas largam na frente pela chance que terão de treinar
com qualidade ou, até mesmo, ter uma rodagem internacional”,
disse Marcelo Theotônio.
Os números mostram que os atletas mais jovens tiveram um bom
aproveitamento mesmo na classe sub-18, em que a diferença física entre um adolescente de 14 e outro de 16 anos é grande. Mais
de 30% dos 64 atletas que ficaram entre os melhores de suas
categorias têm 14 ou 15 anos. Destaque para Hanna Nascimento
(40kg/Grêmio Recreativo Futuro em Ação/PE), campeã da

Seletiva aos 14 anos; e para Laura Ferreira (44kg/Associação
Desportiva e Recreativa de Artes Marciais/SP) e Manuella
Frediani (63kg/Associação de Judô Vila Sônia/SP), vencedoras
em suas categorias com 15 anos, segundo ano da classe sub-18.
Já no sub-21, o número de atletas com 17 ou 18 anos que se classificaram entre os primeiros foi impressionante: 61%. Entre eles,
alguns dos que se destacaram no sub-18 como Mike Pinheiro
(50kg/São João Tênis Clube/SP), Gabriela Clemente (48kg/
Grêmio Náutico União/RS), Ketelyn Nascimento (57kg/Sociedade
Esportiva Palmeiras/SP), Pâmella Palma (70kg/Associação
Desportiva São Caetano/SP) e Beatriz Souza (+78kg/Esporte
Clube Pinheiros/SP).
“Esses atletas, especialmente os do sub-21, já apresentaram resultados, até mesmo internacionais. Agora é continuar lapidando
esses talentos e, com certeza, os treinamentos de campo serão
importantes nesse sentido”, disse o gestor.
É interessante salientar que os 128 judocas que chegaram às
poules – os classificados para a final e os medalhistas de bronze
formavam um grupo onde todos se enfrentavam para definir as
quatro primeiras colocações em cada categoria – da Seletiva (veja
lista no quadro) representaram nada menos que 19 Federações:
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Pernambuco, Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo,
Santa Catarina, Maranhã, Sergipe, Distrito Federal, Rio Grande do
Norte, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Tocantins e Ceará.
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marca secundária / horizontal
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>> Hanna Nascimento, de 14 anos, foi campeã da seletiva sub-18 na categoria superligeiro

FEMININO MEIO LEVE (-52KG)
1.LAYANA LACERDA SOARES COLMAN - MS
2. JESSICA COUTO LIMA - SP
3. ANA FLAVIA AJUZ FERREIRA - PR
4. YASMIM RODRIGUES DE LIMA - CE
FEMININO LEVE (-57KG)
1. GIOVANNA PERNONCINI - RS
2. KETELYN ARAUJO NASCIMENTO - SP
3. JOSEANE NUNES - SP
4. CAROLINA PEREIRA - RJ
FEMININO MEIO MÉDIO (-63KG)
1. YANKA DALBEM PASCOALINO - SP
2. BÁRBARA FARIA RIBEIRO - SP
3. ALANA URAGUTI - SP
4. CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA COMETKI - MS
FEMININO MÉDIO (-70KG)
1. AINE DALETE FIGUEIREDO SCHMIDT - SP
2. BRUNA SARTORI NESI - PR
3. SARAH BEZERRA DO NASCIMENTO - MG
4. PAMELLA BARBOSA PALMA - SP
FEMININO MEIO PESADO (-78KG)
1. GABRIELA STROPPA PALIANO - MS
2. CAMILA VITORIA VIEIRA MASCARENHAS
PONCE - MS
3. THAIS STEPHANNY RODRIGUES VIANA - SE
4. ANNY CAROLINE AVELINO RIBEIRO - PR
FEMININO PESADO ( +78KG)
1. ELLEN DE OLIVEIRA FURTADO - SP
2. BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA - SP
3. AGATHA MARTINS SILVA - SP
4. VICTORIA ARCHINA DE OLIVEIRA - SP		
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QUADRO DE MEDALHAS
SUB-18

3. GABRIELLA MANTENA DE MORAES - SP
4. ANA JULIA DE OLIVEIRA MARIANO - SP
MASCULINO SUPER LIGEIRO (-50KG)
FEMININO MÉDIO (-63KG)
1. HERNANDES SOUZA DOS SANTOS - MS
1. MANUELLA KERSTING FREDIANI - SP
2. VICTOR HUGO SOUZA DE ALMEIDA - RJ
2. SAMARA CONTARINI OLIVEIRA - ES
3. GUILHERME BALABUCH D´ALBUQUERQUE - PR 3. GABRIELLA MANTENA DE MORAES - SP
4. ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO - SP
4. ANA JULIA DE OLIVEIRA MARIANO - SP
MASCULINO LIGEIRO (-55KG)
FEMININO MEIO PESADO (-70KG)
1. RENAN FERREIRA TORRES - SP
1. GIOVANNA VITORIA MAXIMO FONTES - SP
2. ISAC GARCIA RIBEIRO BIGNARDI - MS
2. LUANA DO PRADO MOURA - SP
3. VICTOR YVYS DA COSTA RAMOS FURTADO - RJ 3. NATHÁLIA EDUARDA LEMOS SILVA - SP
4. WILIAN VIANA DA SILVA - RJ
4. EDUARDA VAZ ROSA - RS
MASCULINO MEIO LEVE (-60KG)
FEMININO PESADO (+70KG)
1. MICHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA MARCELINO - SP 1. MEIRE ELEN CORNELIO SOUZA - SP
2. WILLIAM DE SOUZA E LIMA - SP
2. LAISLAINE SAMPAIO DA ROCHA - SP
3. CHRYSTIAN CAPELAS JESUS - SP
3. ANA ALEXIA DE CAMARGO - PR
4. JONAS IRWYNG CASTRO RIBEIRO - TO
4. PRISCILA RODRIGUES DE SOUZA - MT
MASCULINO LEVE (-66KG)
1. JEFERSON LUIZ DOS SANTOS JUNIOR - SP
2. JULIO CESAR KODA FILHO - MG
MASCULINO SUPER LIGEIRO (-55KG)
3. PEDRO HENRIQUE ALVES MEDEIROS - RJ
1. DANIEL PAULO DOS PASSOS DA SILVA - RS
4. ANTONIO PAULO MIRANDA BARBOSA - RN
2. MIKE SILVA PINHEIRO - SP
MASCULINO MEIO MÉDIO (-73KG)
3. ALLAN FERREIRA GONÇALVES - RJ
4. LUCAS SALANDRA DE ALCANTARA - RJ
1. ALEXANDRE PERICLES IZEL MENEGHINI - RS
2. ISRAEL VIANA FERREIRA - RJ
MASCULINO LIGEIRO (-60KG)
3. GABRIEL SCHLICHIA ADRIANO - PR
1. KAINAN SANTOS PIRES - SP
4. LUCAS DA SILVA TEIXEIRA - RJ
2. RODRIGO COSTA CARLOS LOPES - RS
MASCULINO MÉDIO (-81KG)
3. ROBSON SEGANTIN PENNA - MG
4. JONATHAN BAUER FREITAS - SP
1. IGOR DA SILVA MORISHIGUE - SP
2. AYHAN LIELL ZANELLA - MS
MASCULINO MEIO LEVE (-66KG)
3. JUAN TAVARES AMARAL DA SILVA - SP
1. NYKSON ROBERTO FERREIRA CARNEIRO - SP
4. RENGLIS GALDINO XAVIER - AL
2. TACIO HENRIQUE BRAULIO DOS SANTOS - SP
MASCULINO MEIO PESADO (-90KG)
3. GABRIEL GENRO ALVES - SP
4. HIAGO DEL ROSSO PIROLO - RS
1. RAFAEL FERREIRA ALVES - PE
2. JORGE LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA JR - RJ MASCULINO LEVE (-73KG)
3. ARTHUR LORHAN CALDEIRA - PR
1. DAVID DIAS LIMA - SP
4. GABRIEL LOPES DE ALMEIDA - GO
2. JOSE VICTOR ROMEU BASILE - SP
MASCULINO PESADO (+90KG)
3. FERNANDO MARTINS RAMOS - MG
4. LUANH SABOYA FERNANDES RODRIGUES
1. LUCAS ANTONIO MARTINS LIMA - SP
- PR
2. LEONARDO D´AGOSTIN DE AZEVEDO
SANTANA - PE
MASCULINO MEIO MÉDIO (-81KG)
3. AUGUSTO MAIELLO COSTA ROCHA - MG
1. GUILHERME OLIVEIRA GUIMARÃES - SP
4. YURI NIEDERAUER DE SOUZA FREITAS
2. GIOVANI HENRIQUE FERREIRA - SP
SILVA - RS
3. RONNIE WARLLEY RIBEIRO GOMES - SP
FEMININO SUPER LIGEIRO (-40KG)
4. VICTOR LUIZ DA SILVA CORREIA - RJ
1. HANNA LARISSA SILVA DO NASCIMENTO - PE
MASCULINO MÉDIO (-90KG)
2. BIANCA VILMA PEREIRA DA ROSA - MS
1. EULER IGOR GONÇALVES PEREIRA - SP
3. MANUELA POLLYANNA LIMA DE JESUS - SP
2. ANDRÉ HENRIQUE HUMBERTO - MG
4. CRISLAINE DA CRUZ AZEREDO - RJ
3. JOÃO VITOR FALQUETO - ES
FEMININO LIGEIRO (-44KG)
4. DANIEL NASCIMENTO ANDRADE - RJ
1. LAURA LOUISE NUNES FERREIRA - SP
MASCULINO MEIO PESADO (-100KG)
2. AMANDA FERREIRA DE LIMA - PE
1. TIAGO SILVA PALMINI SOUZA - MG
3. NATASHA PADILHA FERREIRA - PR
2. ARTHUR SANTANA CHAGAS SILVA - SP
4. NATALIA FREITAS MARTINS - RS
3. LUAN DE CARVALHO BELTRÃO FERREIRA - MG
FEMININO MEIO LEVE (-48KG)
4. WILLIAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - DF
1. LARISSA CINCINATO PIMENTA - SP
MASCULINO PESADO (+100KG)
2. MARIA FERNANDA CIRICO DOS SANTOS - SC
1. HUGO MOURA PRAXEDES - SP
3. LAIS SANTIAGO PAIXÃO - RJ
2. MATHEUS STORTI MONTEIRO ROCHA - SP
4. CATARYNE DE PAULA RIBEIRO FONSECA - DF
3. JOÃO MARCOS CESARINO DA SILVA - RJ
FEMININO LEVE (-52KG)
4. ARTHUR LEMOS BARBOZA - RJ
1. MARIA REGINA HARUMI TABA - AM
FEMININO SUPER LIGEIRO (-44KG)
2. BRUNA FLORES BEREZA - PR
1. THAYS XAVIER MARINHO - MG
3. ADRYELLY KAROLYNNY SALES SANTOS - MA
2. IZABELLY PEREIRA PLASTER JONAS - ES
4. NICOLE FRANZOI - RS
3. PALOMA ALINE CASSIMIRO - MG
FEMININO MEIO MÉDIO (-57KG)
4. GLAUCIA TERESA PEREIRA DA CÂMARA
- RN
1. VITÓRIA SIQUEIRA ANDRADE - MS
2. RYANNE COUTO DE LIMA - SP
FEMININO LIGEIRO (-48KG)
3. SANDY VIEIRA DE SOUZA - SP
1. GABRIELA SILVA MARTINS CLEMENTE
4. ALINE DE LUCCA MARQUES - RJ
- RS
FEMININO MÉDIO (-63KG)
2. LARISSA RIANNE GUIMARÃES FARIAS - RJ
3. CAROLYNNE DA ROSA HERNANDEZ - AM
1. MANUELLA KERSTING FREDIANI - SP
4. BRENDA TEIXEIRA JUSTINO - ES
2. SAMARA CONTARINI OLIVEIRA - ES

SUB-21

>> Mike Pinheiro (de branco) e Pâmella Palma, destaques na seletiva sub-21

Fotos: Lara Monsores

UM PASSO À FRENTE
Com realização da Seletiva Nacional 2015, Gestão das Equipes
de Base encaminha preparação para os Mundiais de 2017

JUDÔ EM REVISTA
N O 14 • DEZEMBRO 2015

Pode parecer estranho mas, dentro do processo de
trabalho de médio e longo prazos da Confederação
Brasileira de Judô, o ano de 2017 já começou para
as categorias de base. A realização da Seletiva Nacional
das Equipes de Base 2015 deu um panorama dos nomes que
serão trabalhados durante todo o ano de 2016 e que terão uma
grande chance de representar o Brasil nos Mundiais Sub-18 e
Sub-21 daqui a dois anos. Isso porque em 2016, ano olímpico, essas competições não serão realizadas. Por isso é tão importante
olhar não só para os campeões da Seletiva, que garantem vaga
automática para um Treinamento Campo que provavelmente será
com a seleção principal, mas também para os atletas que ficaram
entre os quatro melhores colocados e que estão no primeiro ou
segundo ano na classe de idade.
“Logicamente que nossa observação não se baseia somente no
resultado da Seletiva, nem nos quatro primeiros colocados. Mas
esses atletas largam na frente pela chance que terão de treinar
com qualidade ou, até mesmo, ter uma rodagem internacional”,
disse Marcelo Theotônio.
Os números mostram que os atletas mais jovens tiveram um bom
aproveitamento mesmo na classe sub-18, em que a diferença física entre um adolescente de 14 e outro de 16 anos é grande. Mais
de 30% dos 64 atletas que ficaram entre os melhores de suas
categorias têm 14 ou 15 anos. Destaque para Hanna Nascimento
(40kg/Grêmio Recreativo Futuro em Ação/PE), campeã da

Seletiva aos 14 anos; e para Laura Ferreira (44kg/Associação
Desportiva e Recreativa de Artes Marciais/SP) e Manuella
Frediani (63kg/Associação de Judô Vila Sônia/SP), vencedoras
em suas categorias com 15 anos, segundo ano da classe sub-18.
Já no sub-21, o número de atletas com 17 ou 18 anos que se classificaram entre os primeiros foi impressionante: 61%. Entre eles,
alguns dos que se destacaram no sub-18 como Mike Pinheiro
(50kg/São João Tênis Clube/SP), Gabriela Clemente (48kg/
Grêmio Náutico União/RS), Ketelyn Nascimento (57kg/Sociedade
Esportiva Palmeiras/SP), Pâmella Palma (70kg/Associação
Desportiva São Caetano/SP) e Beatriz Souza (+78kg/Esporte
Clube Pinheiros/SP).
“Esses atletas, especialmente os do sub-21, já apresentaram resultados, até mesmo internacionais. Agora é continuar lapidando
esses talentos e, com certeza, os treinamentos de campo serão
importantes nesse sentido”, disse o gestor.
É interessante salientar que os 128 judocas que chegaram às
poules – os classificados para a final e os medalhistas de bronze
formavam um grupo onde todos se enfrentavam para definir as
quatro primeiras colocações em cada categoria – da Seletiva (veja
lista no quadro) representaram nada menos que 19 Federações:
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Pernambuco, Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo,
Santa Catarina, Maranhã, Sergipe, Distrito Federal, Rio Grande do
Norte, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Tocantins e Ceará.
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>> Hanna Nascimento, de 14 anos, foi campeã da seletiva sub-18 na categoria superligeiro

FEMININO MEIO LEVE (-52KG)
1.LAYANA LACERDA SOARES COLMAN - MS
2. JESSICA COUTO LIMA - SP
3. ANA FLAVIA AJUZ FERREIRA - PR
4. YASMIM RODRIGUES DE LIMA - CE
FEMININO LEVE (-57KG)
1. GIOVANNA PERNONCINI - RS
2. KETELYN ARAUJO NASCIMENTO - SP
3. JOSEANE NUNES - SP
4. CAROLINA PEREIRA - RJ
FEMININO MEIO MÉDIO (-63KG)
1. YANKA DALBEM PASCOALINO - SP
2. BÁRBARA FARIA RIBEIRO - SP
3. ALANA URAGUTI - SP
4. CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA COMETKI - MS
FEMININO MÉDIO (-70KG)
1. AINE DALETE FIGUEIREDO SCHMIDT - SP
2. BRUNA SARTORI NESI - PR
3. SARAH BEZERRA DO NASCIMENTO - MG
4. PAMELLA BARBOSA PALMA - SP
FEMININO MEIO PESADO (-78KG)
1. GABRIELA STROPPA PALIANO - MS
2. CAMILA VITORIA VIEIRA MASCARENHAS
PONCE - MS
3. THAIS STEPHANNY RODRIGUES VIANA - SE
4. ANNY CAROLINE AVELINO RIBEIRO - PR
FEMININO PESADO ( +78KG)
1. ELLEN DE OLIVEIRA FURTADO - SP
2. BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA - SP
3. AGATHA MARTINS SILVA - SP
4. VICTORIA ARCHINA DE OLIVEIRA - SP		
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>> Representantes
da Mogólia em visita à
CBJ: Purevdagva BatErdene (à esquerda) e
Khalamkan Bakytjan,
com o presidente
Paulo Wanderley

>> Khalamkan Bakytjan, presidente do Departamento

de Cultura Física e Política Esportiva da Mongólia,
entrega souvenir ao presidente Paulo Wanderley Teixeira

CBJ RECEBE
IMPORTANTES
VISITAS
NO MÊS DE
OUTUBRO
>> O presidente da CBJ,

Paulo Wanderley Teixeira
(centro), com a técnica da
seleção brasileira Yuko Fujii
e os representantes do
consulado japonês Kentaro
Kato, Tsuyoshi Yamamoto e
Sho Yamashita (da esquerda
para a direita)

-geral do Japão, Tsuyoshi Yamamoto, ao lado do cônsul Sho Yamashita e do também
cônsul Kentaro Kato.
“Ficamos muito honrados em recebê-los aqui na nossa sede. O objetivo desse encontro foi estreitarmos laços e iniciarmos uma conversa sobre parceria em projetos sociais
da CBJ”, afirmou o presidente da CBJ, Paulo Wanderley, que apresentou pessoalmente, ao lado da japonesa Yuko Fujii, técnica da seleção brasileira de judô, a estrutura da
sede administrativa aos visitantes.
Depois do Brasil, o Japão será a próxima sede dos Jogos Olímpicos, em Tóquio 2020.
Como parte da proposta de sua candidatura olímpica, o país asiático criou o projeto
Sport For Tomorrow, um programa global de desenvolvimento social através do esporte que visa engajar mais de 10 milhões de pessoas em cerca de 100 nações até 2020.
>> Reunião de trabalho na visita dos japoneses à CBJ
No dia 28 de outubro, foi a vez de representantes do Ministério da Saúde e Esporte e
do cônsul da Mongólia conhecerem a sede da CBJ. Khalamkan Bakytjan, presidente do Departamento de Cultura Física e Política Esportiva, e
Purevdagva Bat-Erdene, diretor do Centro para Cultura Física e Desenvolvimento Esportivo foram recebidos pelo presidente Paulo Wanderley. O
Cônsul Maanba Unenbat também participou do encontro. Pelo lado brasileiro, participaram ainda Robnelson Ferreira, gestor técnico nacional e
de eventos, e Amadeu Moura, gerente de alto rendimento.
“Foi uma feliz coincidência porque eles vieram nos visitar exatamente quando planejávamos estreitar a relação com a Mongólia, umas das forças
emergentes do judô mundial. Além disso, vários grandes eventos esportivos serão realizados na Ásia nos próximos anos e ter parceiros bem
localizados geograficamente é estratégico”, disse o presidente da CBJ.
Na reunião, os mongóis explicaram sua estrutura organizacional e quiseram saber mais sobre o planejamento da seleção brasileira para os próximos anos, bem como o funcionamento do esporte escolar e universitário. “O esporte na Mongólia ainda sofre uma grande influência da estrutura
montada no período da União Soviética. Por isso, o Ministério da Saúde e Esporte é o principal investidor do esporte no país, com uma estrutura
bem centralizada. Nosso objetivo é descentralizar e por isso estamos colhendo experiências no Brasil”, disse Bakytjan.
O judô está entre os principais esportes da Mongólia, país com cerca de três milhões de habitantes, ao lado do tiro esportivo, luta livre e boxe. O
presidente Paulo Wanderley recebeu um souvenir retratando os principais esportes do país, incluindo os não-olímpicos, das mãos de Bakytjan.
O judô deu sete medalhas olímpicas para os mongóis, sendo uma de ouro, duas de prata e quatro de bronze.
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A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) recebeu importantes visitas em
sua sede no Aeroporto Internacional Maestro Tom Jobim, no Rio de Janeiro
(RJ), durante o mês de outubro. A primeira, no dia 22, foram as presenças do cônsul-
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>> Representantes
da Mogólia em visita à
CBJ: Purevdagva BatErdene (à esquerda) e
Khalamkan Bakytjan,
com o presidente
Paulo Wanderley

>> Khalamkan Bakytjan, presidente do Departamento

de Cultura Física e Política Esportiva da Mongólia,
entrega souvenir ao presidente Paulo Wanderley Teixeira

CBJ RECEBE
IMPORTANTES
VISITAS
NO MÊS DE
OUTUBRO
>> O presidente da CBJ,

Paulo Wanderley Teixeira
(centro), com a técnica da
seleção brasileira Yuko Fujii
e os representantes do
consulado japonês Kentaro
Kato, Tsuyoshi Yamamoto e
Sho Yamashita (da esquerda
para a direita)

-geral do Japão, Tsuyoshi Yamamoto, ao lado do cônsul Sho Yamashita e do também
cônsul Kentaro Kato.
“Ficamos muito honrados em recebê-los aqui na nossa sede. O objetivo desse encontro foi estreitarmos laços e iniciarmos uma conversa sobre parceria em projetos sociais
da CBJ”, afirmou o presidente da CBJ, Paulo Wanderley, que apresentou pessoalmente, ao lado da japonesa Yuko Fujii, técnica da seleção brasileira de judô, a estrutura da
sede administrativa aos visitantes.
Depois do Brasil, o Japão será a próxima sede dos Jogos Olímpicos, em Tóquio 2020.
Como parte da proposta de sua candidatura olímpica, o país asiático criou o projeto
Sport For Tomorrow, um programa global de desenvolvimento social através do esporte que visa engajar mais de 10 milhões de pessoas em cerca de 100 nações até 2020.
>> Reunião de trabalho na visita dos japoneses à CBJ
No dia 28 de outubro, foi a vez de representantes do Ministério da Saúde e Esporte e
do cônsul da Mongólia conhecerem a sede da CBJ. Khalamkan Bakytjan, presidente do Departamento de Cultura Física e Política Esportiva, e
Purevdagva Bat-Erdene, diretor do Centro para Cultura Física e Desenvolvimento Esportivo foram recebidos pelo presidente Paulo Wanderley. O
Cônsul Maanba Unenbat também participou do encontro. Pelo lado brasileiro, participaram ainda Robnelson Ferreira, gestor técnico nacional e
de eventos, e Amadeu Moura, gerente de alto rendimento.
“Foi uma feliz coincidência porque eles vieram nos visitar exatamente quando planejávamos estreitar a relação com a Mongólia, umas das forças
emergentes do judô mundial. Além disso, vários grandes eventos esportivos serão realizados na Ásia nos próximos anos e ter parceiros bem
localizados geograficamente é estratégico”, disse o presidente da CBJ.
Na reunião, os mongóis explicaram sua estrutura organizacional e quiseram saber mais sobre o planejamento da seleção brasileira para os próximos anos, bem como o funcionamento do esporte escolar e universitário. “O esporte na Mongólia ainda sofre uma grande influência da estrutura
montada no período da União Soviética. Por isso, o Ministério da Saúde e Esporte é o principal investidor do esporte no país, com uma estrutura
bem centralizada. Nosso objetivo é descentralizar e por isso estamos colhendo experiências no Brasil”, disse Bakytjan.
O judô está entre os principais esportes da Mongólia, país com cerca de três milhões de habitantes, ao lado do tiro esportivo, luta livre e boxe. O
presidente Paulo Wanderley recebeu um souvenir retratando os principais esportes do país, incluindo os não-olímpicos, das mãos de Bakytjan.
O judô deu sete medalhas olímpicas para os mongóis, sendo uma de ouro, duas de prata e quatro de bronze.
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A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) recebeu importantes visitas em
sua sede no Aeroporto Internacional Maestro Tom Jobim, no Rio de Janeiro
(RJ), durante o mês de outubro. A primeira, no dia 22, foram as presenças do cônsul-
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>> Rafaela Silva, do Instituto Reação,
agremiação campeã do Grand Prix
Feminino 2016

CONFIRMAÇÃO &
RENOVAÇÃO
Grand Prix Nacional Interclubes tem a reafirmação do Pinheiros como
potência no masculino e o Instituto Reação como nova força no feminino
As edições masculina e feminina do Grand Prix Nacional Interclubes tiveram enredos diferentes em 2015.
Entre os homens, o Esporte Clube Pinheiros, uma das mais tradicionais instituições olímpicas do país, se reafirmou como potência conquistando seu oitavo título na competição, o quinto em sequência. Já no feminino o Judô Comunitário Instituto Reação, projeto social criado por

Flávio Canto junto com seu treinador Geraldo Bernardes, conseguiu seu primeiro
título na competição mais importante do país na terceira participação. Havia sido
quarto colocado em 2013 e vice-campeão em 2014.
“Estávamos há três anos buscando esse título mas, no início, sabíamos que éramos
uma equipe ainda jovem. Talvez sejamos a mais jovem a conquistar o Grand Prix.
Viemos com a quase certeza de que seríamos campeões hoje, lógico, respeitando
nosso adversário. Precisamos virar um placar para sermos campeões, e é isso,
nosso nome é Reação”, disse o técnico Geraldo Bernardes, lembrando que, na decisão, suas pupilas saíram perdendo por 2 a 0 para o Pinheiros mas conseguiram
a virada com pontos de Rafaela Silva (63kg), Anne Lisewski (70kg) e do reforço
Maria Suelen Altheman (+70kg). Eleudis Valentim (52kg) e Fabiana Oliveira (57kg)
marcaram para o Pinheiros.
Na disputa do bronze, o Minas Tênis Clube superou a Sogipa também por 3 a
2. Mas as mineiras garantiram logo o lugar no pódio com um 3 a 0 com pontos
de Nathália Brigida (52kg), Erika Miranda (57kg) e Mariana Silva (63kg). Maria
Portela (70kg) e Rochele Nunes (+70kg) venceram seus combates e definiram
o placar.
“O Minas teve um desfalque muito grande que é a Idalys Ortiz e, no decorrer da
competição, ainda perdemos a nossa 57kg (Kamilla Silva). Ou seja, fizemos uma
competição em que os três pesos não podiam errar, não podiam perder. Tivemos
que colocar a Nathália Brígida, forçamos os pesos e deu certo. A equipe estava
unida e esse bronze vai para Minas com gostinho de ouro”, avaliou Érika Miranda,
um dos destaques da equipe mineira e da seleção brasileira.
Entre os homens, o Pinheiros mesmo desfalcado de algumas de suas estrelas
como Charles Chibana, Tiago Camilo e Rafael Silva, conseguiu se impor ante o
Minas na decisão e venceu por 3 a 2. A equipe foi comandada por Marcelo Contini
que venceu todos os seus confrontos na competição, inclusive na final numa disputa dura contra Eduardo Katsuhiro Barbosa.
“Eu vibrei muito porque eu venci nos últimos dez segundos. Não dá pra explicar
a sensação que é quando você joga no fim da luta. Foi um combate muito duro
e eu queria dar os parabéns para o (Eduardo) Katsuhiro. É um atleta excelente e
foi um detalhe que decidiu”, comemorou. Phelipe Pelim (66kg) e Adriano Santos
(81kg) marcaram os outros pontos do Pinheiros, enquanto Eduardo Bettoni (90kg)
e Luciano Correa (+90kg) venceram os combates pelo Minas.
as não foram só as equipes que subiram no pódio que tiveram motivos para comemorar. O Jequiá Iate Clube foi até as semifinais, mas acabou derrotado pelo
Instituto Reação na disputa do bronze por 3 a 2 − David Moura (+90kg), Nacif
Elias (90kg) e Marcos Seixas (73kg) marcaram para o Reação, enquanto Paulo
Leonardo dos Santos e Cleyanderson Silva descontaram para o Jequiá. Uma
campanha para se orguhar.
“O Jequiá está fazendo um reinício de trabalho. Conseguimos juntar um grupo
sem nenhum apoio externo mas com atletas que têm identificação com os treinadores, lutam pelas cores da bandeira. É um grupo muito unido, e ainda podemos
melhorar no ano que vem. Acho que o sentimento de equipe fez a diferença a
nosso favor”, disse André Silva, técnico do Jequiá.
Os quatro primeiro colocados serão cabeças de chave do Grand Prix no ano
que vem, enquanto os dois últimos clubes de cada naipe terão que disputar
o qualifying em 2016 para voltar à chave principal do GP. Confira no quadro a
classificação final dos clubes nas etapas masculina e feminina do Grand Prix
Nacional Interclubes.
marca principal

QUADRO DE
MEDALHAS
MASCULINO:
1. ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP)
2. MINAS TÊNIS CLUBE (MG)
3. JUDÔ COMUNITÁRIO INSTITUTO REAÇÃO (RJ)
4. JEQUIÁ IATE CLUBE (RJ)
5. ESPORTE CLUBE OSASCO/YANAGUIMORI (SP)
6. SOGIPA (RS)
7. ASSOCIAÇÃO JUDÔ QUEIROZ - AJQ (PI)
8. ESPORTE CLUBE VITÓRIA (BA)
9. SESI SP (SP)
10. A D SANTO ANDRE (SP)
11. SEC. ESP. LAZER DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
12. S.E.PALMEIRAS (SP)

FEMININO:
1. JUDÔ COMUNITÁRIO INSTITUTO REAÇÃO (RJ)
2. ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP)
3. MINAS TÊNIS CLUBE (MG)
4. SOGIPA (RS)
5. SEC. ESP. LAZER DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
6. S.E.PALMEIRAS (SP)
7. OASI GOIAS EC (GO)
8. SESI SP (SP)
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>> Rafaela Silva, do Instituto Reação,
agremiação campeã do Grand Prix
Feminino 2016
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Mato Grosso do Sul investe em capacitação e se torna referência na revelação de jovens judocas

A política de descentralização implantada pela
atual gestão da Confederação Brasileira de Judô
vem se mostrando mais eficiente a cada ano e contribuindo para o desenvolvimento da modalidade
em estados fora do tradicional eixo Sul-Sudeste.
Exemplo mais recente do sucesso dessa medida é o desempenho de atletas do Mato Grosso do Sul nos tatames nacionais e
internacionais, especialmente nas categorias de base.
Em 2014, o ouro de Layana Colman nos Jogos Olímpicos da
Juventude e a prata de Larissa Farias no Campeonato Mundial
Sub-21 comprovaram a vocação dos sul-mato-grossenses para a
formação de talentos. E, em 2015, vieram novas conquistas, como
a prata de Camila Gebara no Campeonato Mundial Sub-21 e o
quinto lugar da jovem Vitória Andrade no Mundial Sub-18. Uma
demonstração de que o trabalho vem sendo feito continuamente
nos dojôs de Campo Grande e redondezas.
A receita para o sucesso é simples e sustentada por três bases, conforme explica
Cesar Paschoal, que presidiu por oito anos
a Federação de Judô do Mato Grosso do Sul
(FJMS) e agora atua como vice-presidente,
conduzindo o trabalho de alto rendimento da
entidade, entre outras funções.
“Para mim o segredo está na capacitação
dos profissionais da Federação, no trabalho
dos professores nas academias e no incentivo da CBJ na realização de competições

no estado do Mato Grosso do Sul”, pontua, lembrando que, em
dez anos, Campo Grande sediou sete edições de Campeonatos
Brasileiros das categorias de base. “Aquelas crianças, que hoje
são a Layana Colman, a Larissa Farias e a Camila Gebara, nossas
grandes campeãs, eram as crianças que estavam ali na arquibancada assistindo a essas competições. Neste ano realizamos
o Brasileiro Sub-18, por exemplo, e já tínhamos atletas sub-13 e
sub-15 acompanhando a competição e se motivando ainda mais
para seguir no judô.”
Os resultados internacionais dos jovens talentos sul-mato-grossenses refletem uma realidade local vitoriosa também em eventos nacionais. Neste ano, o estado teve campanha surpreendente
no Brasileiro Juvenil, conquistando sete medalhas (3 ouros, 1 prata e 3 bronzes) e ficando atrás apenas de São Paulo. No Brasileiro
Júnior, novamente o Mato Grosso do Sul conseguiu ficar entre
as três melhores federações ao conquistar quatro medalhas (2
ouros, 1 prata e 1 bronze), resultado inferior apenas aos de São
Paulo e Rio Grande do Sul.
Por trás de grande parte desses resultados estão professores que assimilaram o espírito supercompetitivo de João Rocha, um dos fundadores da FJMS,
e se empenharam no trabalho de olho no alto
rendimento.
“O professor Amadeu de Moura Jr. foi quem
começou e, hoje, temos dois técnicos em
evidência com resultados significativos.

“NÃO ADIANTA A GENTE
PEGAR UMA ÚNICA
ATLETA E APOSTAR
TUDO NELA. A
CONTINUIDADE É
EXTREMAMENTE
IMPORTANTE. AS
FEDERAÇÕES TÊM
QUE TRABALHAR
ESSA QUESTÃO PARA
ESTAR SEMPRE
COLHENDO OS FRUTOS. É COMO
NUMA PLANTAÇÃO. TEM QUE ESTAR
SEMPRE ADUBANDO, ESCOLHENDO
AS MELHORES SEMENTES”
O professor Igor Rocha, filho do João, e o Alessandro Nascimento.
Esses dois aproveitaram as oportunidades de capacitação oferecidas pela CBJ e pelo presidente Paulo Wanderley Teixeira nos
últimos 10, 12 anos, e estão dando continuidade ao trabalho de
alto rendimento. Por estarem capacitados, esses professores
conseguem detectar o talento e fazer esse talento vingar”, explica Paschoal.
Em 2015, o Mato Grosso do Sul conseguiu colocar quatro atletas
nas seleções de base, todas elas representantes do judô feminino: a superligeiro Bianca Rosa e a peso-leve Vitória Andrade, ambas campeãs brasileiras e que representaram o país no Mundial
Juvenil na Bósnia e Herzegovina; além da superligeiro Larissa
Farias e da peso-pesado Camila Gebara, ambas vice-campeãs
mundiais júnior. Mas a conquista que talvez tenha mais marcado o judô sul-mato-grossense foi o ouro de Layana Colman nos

>> Vitória Andrade, quinta
colocada no Mundial Sub-18

Jogos Olímpicos da Juventude Nanquim 2014. O dirigente destaca que o feito trouxe mais visibilidade para o estado, teve projeção nacional e inspirou crianças, mas ele faz uma ressalva.
“Não adianta a gente pegar uma única atleta e apostar tudo nela.
A continuidade é extremamente importante. As federações têm
que trabalhar essa questão para estar sempre colhendo os frutos.
É como numa plantação. Tem que estar sempre adubando, escolhendo as melhores sementes. A semeadura é livre, e a colheita é
obrigatória”, pondera.
“O trabalho feito pela federação do Mato Grosso do Sul merece
elogios por diversos motivos, mas sobretudo por ser um projeto
que não se restringe ao curto prazo. Tem méritos não só no alto
rendimento como na formação de novos atletas”, afirmou o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

>> Larissa Farias, prata no Mundial Sub-21 de 2014
>> A medalha de ouro de Layana
Colman nos Jogos Olímpicos da
Juventude em 2014: destaque do
judô do Mato Grosso do Sul

26

Presidente: Marcos Antonio Moura Cristaldo
Vice-presidente: Cesar Augusto Progetti Paschoal
2º Vice-presidente: Roger Augusto Zieman
Sede: Campo Grande

JUDÔ EM REVISTA
N O 14 • DEZEMBRO 2015

JUDÔ EM REVISTA
N O 14 • DEZEMBRO 2015

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO
MATO GROSSO DO SUL

27

CELEIRO
DE TALENTOS

ES
Õ
AÇ
R
DE
E
F

Mato Grosso do Sul investe em capacitação e se torna referência na revelação de jovens judocas

A política de descentralização implantada pela
atual gestão da Confederação Brasileira de Judô
vem se mostrando mais eficiente a cada ano e contribuindo para o desenvolvimento da modalidade
em estados fora do tradicional eixo Sul-Sudeste.
Exemplo mais recente do sucesso dessa medida é o desempenho de atletas do Mato Grosso do Sul nos tatames nacionais e
internacionais, especialmente nas categorias de base.
Em 2014, o ouro de Layana Colman nos Jogos Olímpicos da
Juventude e a prata de Larissa Farias no Campeonato Mundial
Sub-21 comprovaram a vocação dos sul-mato-grossenses para a
formação de talentos. E, em 2015, vieram novas conquistas, como
a prata de Camila Gebara no Campeonato Mundial Sub-21 e o
quinto lugar da jovem Vitória Andrade no Mundial Sub-18. Uma
demonstração de que o trabalho vem sendo feito continuamente
nos dojôs de Campo Grande e redondezas.
A receita para o sucesso é simples e sustentada por três bases, conforme explica
Cesar Paschoal, que presidiu por oito anos
a Federação de Judô do Mato Grosso do Sul
(FJMS) e agora atua como vice-presidente,
conduzindo o trabalho de alto rendimento da
entidade, entre outras funções.
“Para mim o segredo está na capacitação
dos profissionais da Federação, no trabalho
dos professores nas academias e no incentivo da CBJ na realização de competições

no estado do Mato Grosso do Sul”, pontua, lembrando que, em
dez anos, Campo Grande sediou sete edições de Campeonatos
Brasileiros das categorias de base. “Aquelas crianças, que hoje
são a Layana Colman, a Larissa Farias e a Camila Gebara, nossas
grandes campeãs, eram as crianças que estavam ali na arquibancada assistindo a essas competições. Neste ano realizamos
o Brasileiro Sub-18, por exemplo, e já tínhamos atletas sub-13 e
sub-15 acompanhando a competição e se motivando ainda mais
para seguir no judô.”
Os resultados internacionais dos jovens talentos sul-mato-grossenses refletem uma realidade local vitoriosa também em eventos nacionais. Neste ano, o estado teve campanha surpreendente
no Brasileiro Juvenil, conquistando sete medalhas (3 ouros, 1 prata e 3 bronzes) e ficando atrás apenas de São Paulo. No Brasileiro
Júnior, novamente o Mato Grosso do Sul conseguiu ficar entre
as três melhores federações ao conquistar quatro medalhas (2
ouros, 1 prata e 1 bronze), resultado inferior apenas aos de São
Paulo e Rio Grande do Sul.
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rendimento.
“O professor Amadeu de Moura Jr. foi quem
começou e, hoje, temos dois técnicos em
evidência com resultados significativos.

“NÃO ADIANTA A GENTE
PEGAR UMA ÚNICA
ATLETA E APOSTAR
TUDO NELA. A
CONTINUIDADE É
EXTREMAMENTE
IMPORTANTE. AS
FEDERAÇÕES TÊM
QUE TRABALHAR
ESSA QUESTÃO PARA
ESTAR SEMPRE
COLHENDO OS FRUTOS. É COMO
NUMA PLANTAÇÃO. TEM QUE ESTAR
SEMPRE ADUBANDO, ESCOLHENDO
AS MELHORES SEMENTES”
O professor Igor Rocha, filho do João, e o Alessandro Nascimento.
Esses dois aproveitaram as oportunidades de capacitação oferecidas pela CBJ e pelo presidente Paulo Wanderley Teixeira nos
últimos 10, 12 anos, e estão dando continuidade ao trabalho de
alto rendimento. Por estarem capacitados, esses professores
conseguem detectar o talento e fazer esse talento vingar”, explica Paschoal.
Em 2015, o Mato Grosso do Sul conseguiu colocar quatro atletas
nas seleções de base, todas elas representantes do judô feminino: a superligeiro Bianca Rosa e a peso-leve Vitória Andrade, ambas campeãs brasileiras e que representaram o país no Mundial
Juvenil na Bósnia e Herzegovina; além da superligeiro Larissa
Farias e da peso-pesado Camila Gebara, ambas vice-campeãs
mundiais júnior. Mas a conquista que talvez tenha mais marcado o judô sul-mato-grossense foi o ouro de Layana Colman nos

>> Vitória Andrade, quinta
colocada no Mundial Sub-18
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que trabalhar essa questão para estar sempre colhendo os frutos.
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o critério principal de classificação será o ranking mundial e que
a lista será divulgada em maio. Como a pontuação considera os
cinco melhores resultados em competições do Circuito Mundial
(Aberto Continental, Grand Prix, Grand Slam e Mundial) e mais
um sexto, que pode ser ou o Campeonato Pan-Americano ou o
World Masters (competição que reúne os 16 melhores do ranking
em cada uma das categorias), é preciso esperar a definição dessas duas competições que serão realizadas em maio.
“Se, ao fim do Pan, os segundos brasileiros mais bem colocados
do ranking em todas as categorias não tiverem mais chances de
alcançar os primeiros, vamos divulgar os convocados antes do
World Masters. Mas se ainda houver disputa até lá, teremos que
esperar para definir. O ranking é muito dinâmico e qualquer competição pode fazer a diferença”, disse Ney Wilson, gestor de alto
rendimento da CBJ.
Uma das provas de que o ranking é muito dinâmico, ou seja,
que muda com rapidez, é a categoria meio pesado masculino.
Luciano Correa foi o titular do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos
e Campeonatos Mundiais mas, com a prata no Grand Slam de
Paris, Rafael Buzacarini encostou em Luciano, que, por sua vez,
somou pontos com o quinto lugar no Grand Prix de Jeju, no fim
de novembro. Os dois ainda disputaram o Grand Slam de Tóquio,
onde foram eliminados nas oitavas de final. No ranking olímpico,
que considera apenas os pontos que ainda valerão em 2016, a
diferença entre os dois é de apenas dez pontos ao final do ano.
Outros exemplos dessa disputa acirrada são Eric Takabatake e
Felipe Kitadai no ligeiro, Marcelo Contini e Alex Pombo no leve,
Tiago Camilo e Eduardo Bettoni no médio e David Moura e Rafael
Silva no pesado.

Resultados nas últimas competições
internacionais do Circuito Mundial
esquentam disputas pelas vagas
nos Jogos do Rio 2016

Entre as mulheres, a situação é semelhante. Sarah Menezes,
por exemplo, recuperou a liderança na categoria ligeiro depois
do bronze no Grand Slam de Tóquio, mas a vantagem para
Nathália Brigida no ligeiro é de apenas 100 pontos. Mariana Silva
e Ketleyn Quadros no meio médio, e Rochele Nunes e Maria
Suelen Altheman no pesado também seguem lado a lado na
pontuação do ranking. A diferença de pontos entre todos esses
atletas dentro de cada uma dessas categorias não ultrapassa 150
pontos. Como comparação, o terceiro lugar no Campeonato PanAmericano vale 160 pontos. Até um segundo lugar em um Grand
Prix que vale 180 pontos ou terceiro em um Grand Slam que garante 200 pontos elimina essa diferença. Ou seja, não se pode
relaxar na corrida olímpica.

“O judô brasileiro tem vários exemplos de atletas que não eram
titulares no ano anterior aos Jogos Olímpicos e que chegaram ao
pódio. Posso citar a Ketleyn Quadros, bronze em Pequim 2008,
Felipe Kitadai e Rafael Silva, que também conquistaram bronzes
em Londres 2012. Todos eles viraram titulares faltando cerca de
seis meses e deram conta do recado”, lembra Ney Wilson.
Além disso, existe outro fator positivo nesta corrida, que é ter um
reserva com mesmo nível competitivo e bagagem internacional
que o titular. Como em qualquer esporte, o judô não pode descartar o risco de uma eventual lesão próxima aos Jogos Olímpicos.
Nesse caso, ter um atleta com ritmo de competições internacionais, que enfrentou os principais nomes das maiores forças
do judô mundial como Japão, França e Rússia, é extremamente
importante.

DE ACORDO COM ANÁLISES
DA GESTÃO DE ALTO
RENDIMENTO, É PRECISO
TER OITO OU NOVE CHANCES
REAIS DE MEDALHAS PARA
CHEGAR AO PÓDIO QUATRO
OU CINCO VEZES NOS JOGOS
OLÍMPICOS. PORTANTO, UMA
CORRIDINHA PELA VAGA NO
RIO EM 2016 NÃO FAZ MAL,
PELO CONTRÁRIO,
GARANTE A SAÚDE DO
JUDÔ BRASILEIRO
“Já tivemos a experiência de um atleta se lesionar muito perto dos Jogos e não termos um substituto à altura. Então, essa
questão também está contemplada em nosso planejamento. O
ranking olímpico mostra que, na grande maioria das categorias, a
disputa é parelha e, portanto, temos atletas em nível semelhante”,
analisa o gestor.
De acordo com análises da Gestão de Alto Rendimento, é preciso ter oito ou nove chances reais de medalhas para chegar ao
pódio quatro ou cinco vezes nos Jogos Olímpicos. Portanto, uma
corridinha pela vaga no Rio em 2016 não faz mal, pelo contrário,
garante a saúde do judô brasileiro.

JUDÔ EM REVISTA
N O 14 • DEZEMBRO 2015

CORRIDA
ACIRRADA

Ninguém pode ficar parado. Esse é o recado que
a Confederação Brasileira de Judô está passando
para os judocas que estão disputando palmo a palmo as vagas para os Jogos Olímpicos Rio 2016, um
sonho para todo atleta brasileiro. Já está definido que
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o critério principal de classificação será o ranking mundial e que
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(Aberto Continental, Grand Prix, Grand Slam e Mundial) e mais
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World Masters (competição que reúne os 16 melhores do ranking
em cada uma das categorias), é preciso esperar a definição dessas duas competições que serão realizadas em maio.
“Se, ao fim do Pan, os segundos brasileiros mais bem colocados
do ranking em todas as categorias não tiverem mais chances de
alcançar os primeiros, vamos divulgar os convocados antes do
World Masters. Mas se ainda houver disputa até lá, teremos que
esperar para definir. O ranking é muito dinâmico e qualquer competição pode fazer a diferença”, disse Ney Wilson, gestor de alto
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Uma das provas de que o ranking é muito dinâmico, ou seja,
que muda com rapidez, é a categoria meio pesado masculino.
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e Campeonatos Mundiais mas, com a prata no Grand Slam de
Paris, Rafael Buzacarini encostou em Luciano, que, por sua vez,
somou pontos com o quinto lugar no Grand Prix de Jeju, no fim
de novembro. Os dois ainda disputaram o Grand Slam de Tóquio,
onde foram eliminados nas oitavas de final. No ranking olímpico,
que considera apenas os pontos que ainda valerão em 2016, a
diferença entre os dois é de apenas dez pontos ao final do ano.
Outros exemplos dessa disputa acirrada são Eric Takabatake e
Felipe Kitadai no ligeiro, Marcelo Contini e Alex Pombo no leve,
Tiago Camilo e Eduardo Bettoni no médio e David Moura e Rafael
Silva no pesado.

Resultados nas últimas competições
internacionais do Circuito Mundial
esquentam disputas pelas vagas
nos Jogos do Rio 2016

Entre as mulheres, a situação é semelhante. Sarah Menezes,
por exemplo, recuperou a liderança na categoria ligeiro depois
do bronze no Grand Slam de Tóquio, mas a vantagem para
Nathália Brigida no ligeiro é de apenas 100 pontos. Mariana Silva
e Ketleyn Quadros no meio médio, e Rochele Nunes e Maria
Suelen Altheman no pesado também seguem lado a lado na
pontuação do ranking. A diferença de pontos entre todos esses
atletas dentro de cada uma dessas categorias não ultrapassa 150
pontos. Como comparação, o terceiro lugar no Campeonato PanAmericano vale 160 pontos. Até um segundo lugar em um Grand
Prix que vale 180 pontos ou terceiro em um Grand Slam que garante 200 pontos elimina essa diferença. Ou seja, não se pode
relaxar na corrida olímpica.

“O judô brasileiro tem vários exemplos de atletas que não eram
titulares no ano anterior aos Jogos Olímpicos e que chegaram ao
pódio. Posso citar a Ketleyn Quadros, bronze em Pequim 2008,
Felipe Kitadai e Rafael Silva, que também conquistaram bronzes
em Londres 2012. Todos eles viraram titulares faltando cerca de
seis meses e deram conta do recado”, lembra Ney Wilson.
Além disso, existe outro fator positivo nesta corrida, que é ter um
reserva com mesmo nível competitivo e bagagem internacional
que o titular. Como em qualquer esporte, o judô não pode descartar o risco de uma eventual lesão próxima aos Jogos Olímpicos.
Nesse caso, ter um atleta com ritmo de competições internacionais, que enfrentou os principais nomes das maiores forças
do judô mundial como Japão, França e Rússia, é extremamente
importante.
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RENDIMENTO, É PRECISO
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OLÍMPICOS. PORTANTO, UMA
CORRIDINHA PELA VAGA NO
RIO EM 2016 NÃO FAZ MAL,
PELO CONTRÁRIO,
GARANTE A SAÚDE DO
JUDÔ BRASILEIRO
“Já tivemos a experiência de um atleta se lesionar muito perto dos Jogos e não termos um substituto à altura. Então, essa
questão também está contemplada em nosso planejamento. O
ranking olímpico mostra que, na grande maioria das categorias, a
disputa é parelha e, portanto, temos atletas em nível semelhante”,
analisa o gestor.
De acordo com análises da Gestão de Alto Rendimento, é preciso ter oito ou nove chances reais de medalhas para chegar ao
pódio quatro ou cinco vezes nos Jogos Olímpicos. Portanto, uma
corridinha pela vaga no Rio em 2016 não faz mal, pelo contrário,
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Há exatos 20 anos, José Mário Tranquillini subia no lugar
mais alto do pódio nos Jogos Pan-Americanos de Mar del
Plata, na Argentina. A conquista já mereceria destaque por ter sido
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>> Hoje, aos 53 anos:
perda de mais de 100kg
após cirurgia de redução
do estômago
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o único ouro do judô brasileiro naquela competição, ainda mais porque veio
em cima do cubano Frank Moreno, bicampeão da categoria pesado nos dois
Jogos Pan-Americanos anteriores ao de 1995 – em Indianápolis-1987 (EUA) e
em Havana-1991 (Cuba). Só que, para o judoca brasileiro, o título teve um uma
emoção especial.
“Na época, meu relacionamento com meu pai era conturbado, pois eu ficava
mais tempo treinando do que em casa, o que lhe desagradava. Mas descobri
em 1995 que meu pai estava com câncer. Sempre sonhávamos com esta conquista, e acabei dedicando esta vitória a ele”, diz Tranquillini, antes de acrescentar: “A conquista foi dramática, pois logo no início da luta final, em uma puxada
do Moreno, acabei quebrando dois dedos da mão. Mesmo assim não desisti e
consegui conquistar este sonho”.
Desde pequeno, Tranquillini sempre foi maior do que as pessoas de sua idade.
Na vida adulta, chegou aos 2m de altura. Ao longo de sua carreira, se notabilizou por ser um gigante no tatame. Chegou a lutar pesando 180kg, 190kg. Mas
os números impressionantes nem sempre lhe fizeram bem.
Vida de atleta à parte, chegou a pesar 236kg, o que acarretou problemas na
sua saúde. Para lidar com os efeitos do excesso de peso, passou por diversas
cirurgias. Operou os joelhos e a perna direita, que recebeu uma prótese no
fêmur há dois anos, devido ao desgaste severo da cartilagem. E, após a morte
de seu irmão, em 2006, decidiu fazer a cirurgia bariátrica, de redução de estômago. Perdeu 116kg e hoje, aos 53 anos, pesa 109kg.
“Sinto muito a diferença na minha saúde, a questão estética. Fico mais confiante em sair de casa, não tenho mais vergonha. Melhorou a minha locomoção,
melhorou minha respiração também. Sinto que renasci na vida após a cirurgia”,
celebra.
A trajetória de luta fora do tatame espelha a história de vitórias no esporte. O
início da relação de José Mário Tranquillini com o judô, logo na infância, é no
mínimo peculiar. Bagunceiro e sempre metido em confusões, era maior que
os seus colegas, o que fazia com que fosse alvo de brincadeiras e acabasse

revidando em algumas situações. Isso fez com que a diretora do colégio onde estudava, Lourdes Moura, chamasse seus pais para ter uma
conversa.
“Naquela época, ter seus pais chamados no colégio era quase uma
sentença de morte (risos). Pensei que seria punido ou expulso, mas
ela sugeriu que eu fizesse uma escola de judô, pois eu tinha muita
energia para gastar. Até hoje sou grato a ela. Vou aos seus aniversários, faço questão de visitá-la e pedir sua bênção”, relata.
Tranquillini começou a praticar a modalidade em 1968, no Minas
Brasília Tênis Clube, com o professor Sobrinho. Os treinos desde pequeno e a dedicação ao esporte surtiram efeito. Depois de se mudar para São Paulo em 1982, conheceu outros atletas que se tornariam ídolos do judô brasileiro, como Aurélio Miguel, Douglas Vieira e
Rogério Sampaio, todos medalhistas olímpicos. E, em 1983, sagrou-se
campeão brasileiro pela primeira vez.
As amizades no judô e na seleção renderam boas histórias. Padrinho
de casamento de Aurélio Miguel, o ex-peso pesado é só elogios ao
amigo. “Ele sempre foi referência para nós. Ele era um líder nosso, ajudava muito nos treinamentos. Foi ele que descobriu e iniciou os treinos de judocas brasileiros no Circuito Europeu, que hoje todo mundo
faz para saber as reais condições dos atletas em relação aos adversários mais fortes. O judô brasileiro deve muito ao Aurélio. Ele sempre
buscava parcerias, conseguia preços mais em conta para treinarmos
lá fora”, lembra Tranquillini.
Além do forte vínculo com o campeão olímpico de Seul-1988,
Tranquillini lembra de uma conversa especial com Rogério Sampaio.
“Teve uma situação que passei com o Rogério quando estávamos no
Japão treinando. Ele sempre foi um atleta muito forte, diferenciado.
Mas, quando entrou na seleção, não conseguia alcançar bons resultados, não conseguia medalhas, se lesionava... No Japão, certa vez o encontrei no ofurô e ele disse que ia parar de lutar, mesmo classificado
para os Jogos Olímpicos de Barcelona (1992). Falei para ele: ‘Você não
está classificado? Por que não tenta?’ Ele foi e acabou conquistando
a medalha de ouro.”

marca principal

A carreira no judô seguiu com grandes conquistas: foi ouro no
Campeonato Pan-Americano de 1992, em Lincoln, no Canadá, foi
tricampeão sul-americano. Mas o maior título viria em 1995, o título
da categoria pesado (+95kg) nos Jogos Pan-Americanos de Mar
del Plata. Além dessas conquistas, Tranquillini disputou os Jogos
Olímpicos de 1992, em Barcelona, na Espanha.
O fim da carreira de atleta profissional veio em 2000, mesmo ano
em que começou um projeto social em Brasília chamado “Judô com
Tranquillini”, a fim de ajudar crianças carentes por meio do esporte.
Com 15 anos de existência, o projeto já atendeu milhares de crianças.
Apesar das dificuldades, Tranquillini mostra-se muito feliz com o resultado para os jovens que passaram por lá.
“Hoje, dos quatro professores que dão aulas lá, três aprenderam judô
através do projeto. Também tem ex-aluna minha que hoje cursa medicina. É muito gratificante. Uma criança no judiciário custava cerca
de R$ 12 mil para o governo, de acordo com uma pesquisa que fiz há
cerca de cinco anos. Aqui, a gente gasta cerca de R$ 100 mensais por
criança. Seria mais interessante investir em projetos para os jovens,
dando mais incentivo para elas”, opina.
Com uma análise crítica negativa sobre antigas gestões do judô
brasileiro, Tranquillini é só elogios para a atual administração da
Confederação Brasileira de Judô.
“A antiga gestão prejudicou muito o judô brasileiro. São lembranças
infelizes. Atualmente, sou fã do presidente Paulo Wanderley Teixeira e
da sua gestão. As diferenças são enormes. Hoje o atleta se classifica
para os Jogos Olímpicos e vai. Na minha época, eu me classifiquei
para Atlanta (1996) e não fui por causa de problemas com a confederação. O judô brasileiro precisa agradecer muito ao Paulo Wanderley.
Se eu tivesse começado no judô com essas facilidades atuais, acomodação, passagens compradas e tudo mais, eu teria sido campeão
olímpico, assim como o Aurélio Miguel. Nós tínhamos um diferencial
muito grande”.
marca secundária / horizontal
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Campeão Pan-Americano há 20 anos, José Mário Tranquillini relembra os
tempos de peso-pesado e conta como perdeu mais de 100kg
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o único ouro do judô brasileiro naquela competição, ainda mais porque veio
em cima do cubano Frank Moreno, bicampeão da categoria pesado nos dois
Jogos Pan-Americanos anteriores ao de 1995 – em Indianápolis-1987 (EUA) e
em Havana-1991 (Cuba). Só que, para o judoca brasileiro, o título teve um uma
emoção especial.
“Na época, meu relacionamento com meu pai era conturbado, pois eu ficava
mais tempo treinando do que em casa, o que lhe desagradava. Mas descobri
em 1995 que meu pai estava com câncer. Sempre sonhávamos com esta conquista, e acabei dedicando esta vitória a ele”, diz Tranquillini, antes de acrescentar: “A conquista foi dramática, pois logo no início da luta final, em uma puxada
do Moreno, acabei quebrando dois dedos da mão. Mesmo assim não desisti e
consegui conquistar este sonho”.
Desde pequeno, Tranquillini sempre foi maior do que as pessoas de sua idade.
Na vida adulta, chegou aos 2m de altura. Ao longo de sua carreira, se notabilizou por ser um gigante no tatame. Chegou a lutar pesando 180kg, 190kg. Mas
os números impressionantes nem sempre lhe fizeram bem.
Vida de atleta à parte, chegou a pesar 236kg, o que acarretou problemas na
sua saúde. Para lidar com os efeitos do excesso de peso, passou por diversas
cirurgias. Operou os joelhos e a perna direita, que recebeu uma prótese no
fêmur há dois anos, devido ao desgaste severo da cartilagem. E, após a morte
de seu irmão, em 2006, decidiu fazer a cirurgia bariátrica, de redução de estômago. Perdeu 116kg e hoje, aos 53 anos, pesa 109kg.
“Sinto muito a diferença na minha saúde, a questão estética. Fico mais confiante em sair de casa, não tenho mais vergonha. Melhorou a minha locomoção,
melhorou minha respiração também. Sinto que renasci na vida após a cirurgia”,
celebra.
A trajetória de luta fora do tatame espelha a história de vitórias no esporte. O
início da relação de José Mário Tranquillini com o judô, logo na infância, é no
mínimo peculiar. Bagunceiro e sempre metido em confusões, era maior que
os seus colegas, o que fazia com que fosse alvo de brincadeiras e acabasse

revidando em algumas situações. Isso fez com que a diretora do colégio onde estudava, Lourdes Moura, chamasse seus pais para ter uma
conversa.
“Naquela época, ter seus pais chamados no colégio era quase uma
sentença de morte (risos). Pensei que seria punido ou expulso, mas
ela sugeriu que eu fizesse uma escola de judô, pois eu tinha muita
energia para gastar. Até hoje sou grato a ela. Vou aos seus aniversários, faço questão de visitá-la e pedir sua bênção”, relata.
Tranquillini começou a praticar a modalidade em 1968, no Minas
Brasília Tênis Clube, com o professor Sobrinho. Os treinos desde pequeno e a dedicação ao esporte surtiram efeito. Depois de se mudar para São Paulo em 1982, conheceu outros atletas que se tornariam ídolos do judô brasileiro, como Aurélio Miguel, Douglas Vieira e
Rogério Sampaio, todos medalhistas olímpicos. E, em 1983, sagrou-se
campeão brasileiro pela primeira vez.
As amizades no judô e na seleção renderam boas histórias. Padrinho
de casamento de Aurélio Miguel, o ex-peso pesado é só elogios ao
amigo. “Ele sempre foi referência para nós. Ele era um líder nosso, ajudava muito nos treinamentos. Foi ele que descobriu e iniciou os treinos de judocas brasileiros no Circuito Europeu, que hoje todo mundo
faz para saber as reais condições dos atletas em relação aos adversários mais fortes. O judô brasileiro deve muito ao Aurélio. Ele sempre
buscava parcerias, conseguia preços mais em conta para treinarmos
lá fora”, lembra Tranquillini.
Além do forte vínculo com o campeão olímpico de Seul-1988,
Tranquillini lembra de uma conversa especial com Rogério Sampaio.
“Teve uma situação que passei com o Rogério quando estávamos no
Japão treinando. Ele sempre foi um atleta muito forte, diferenciado.
Mas, quando entrou na seleção, não conseguia alcançar bons resultados, não conseguia medalhas, se lesionava... No Japão, certa vez o encontrei no ofurô e ele disse que ia parar de lutar, mesmo classificado
para os Jogos Olímpicos de Barcelona (1992). Falei para ele: ‘Você não
está classificado? Por que não tenta?’ Ele foi e acabou conquistando
a medalha de ouro.”
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A carreira no judô seguiu com grandes conquistas: foi ouro no
Campeonato Pan-Americano de 1992, em Lincoln, no Canadá, foi
tricampeão sul-americano. Mas o maior título viria em 1995, o título
da categoria pesado (+95kg) nos Jogos Pan-Americanos de Mar
del Plata. Além dessas conquistas, Tranquillini disputou os Jogos
Olímpicos de 1992, em Barcelona, na Espanha.
O fim da carreira de atleta profissional veio em 2000, mesmo ano
em que começou um projeto social em Brasília chamado “Judô com
Tranquillini”, a fim de ajudar crianças carentes por meio do esporte.
Com 15 anos de existência, o projeto já atendeu milhares de crianças.
Apesar das dificuldades, Tranquillini mostra-se muito feliz com o resultado para os jovens que passaram por lá.
“Hoje, dos quatro professores que dão aulas lá, três aprenderam judô
através do projeto. Também tem ex-aluna minha que hoje cursa medicina. É muito gratificante. Uma criança no judiciário custava cerca
de R$ 12 mil para o governo, de acordo com uma pesquisa que fiz há
cerca de cinco anos. Aqui, a gente gasta cerca de R$ 100 mensais por
criança. Seria mais interessante investir em projetos para os jovens,
dando mais incentivo para elas”, opina.
Com uma análise crítica negativa sobre antigas gestões do judô
brasileiro, Tranquillini é só elogios para a atual administração da
Confederação Brasileira de Judô.
“A antiga gestão prejudicou muito o judô brasileiro. São lembranças
infelizes. Atualmente, sou fã do presidente Paulo Wanderley Teixeira e
da sua gestão. As diferenças são enormes. Hoje o atleta se classifica
para os Jogos Olímpicos e vai. Na minha época, eu me classifiquei
para Atlanta (1996) e não fui por causa de problemas com a confederação. O judô brasileiro precisa agradecer muito ao Paulo Wanderley.
Se eu tivesse começado no judô com essas facilidades atuais, acomodação, passagens compradas e tudo mais, eu teria sido campeão
olímpico, assim como o Aurélio Miguel. Nós tínhamos um diferencial
muito grande”.
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>> O pódio de Brasil x Portugal

Massoterapeuta da seleção brasileira
explica a importância de
se fazer corretamente
a bandagem manual

>> No alto do pódio dos Jogos
Pan-Americanos, Érika Miranda
com o punho enfaixado:
proteção rumo ao ouro.

1. Evite fazer bandagem sem a ajuda de um
profissional da área médica
“Não recomendo que o judoca faça por conta própria, isso pode piorar
uma lesão. A pessoa tem de pelo menos entender o básico, entender
de articulação para fazer. Já vi muita bandagem com problema quando
feita pelo atleta. É preciso saber qual bandagem usar e qual o tipo de
material. Existe uma certa forma de fazer e adaptamos de acordo com
a necessidade de cada atleta e do tipo de lesão”.

2. Quais são os tipos de bandagens
“Existem vários tipos de bandagem e material. Nem todo material é
bom, por exemplo, para articulação. Tem material que é bom para
mão, outro para joelho. Para o dedo, que sua muito, o ideal é um tecido
que não seja tão rígido. E a cola tem de ser boa para a bandagem não
sair. No caso do joelho, é melhor um tecido rígido e grosso”.

3 . Em caso de lesão no osso
“Neste caso, a bandagem não é suficiente. O atleta
precisa colocar gesso ou então passar por cirurgia”.
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exercícios repetitivos de pegada, movimento fundamental no esporte, os profissionais da área médica
da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) ressaltam a importância da adoção e do uso
correto das bandagens.
“A mão é uma estrutura frágil, que
machuca muito com os exercícios e
as lutas. E o judoca precisa estar em
totais condições de segurar o quimono adversário. Por isso aplicamos as
bandagens”, explica o massoterapeuta
da seleção, Hans Peter Strubreiter, especialista na aplicação de bandagens
e que, inclusive, ministra cursos em que
ensina os procedimentos para se fazer
uma bandagem correta.
De acordo com Strubreiter, a bandagem de
mão tem dois objetivos principais: prevenir lesões em dedos, punho ou então permitir que um
atleta com algum tipo de lesão possa treinar. “A pessoa não pode ficar sem treinar por causa de um problema em um dedo. Então, para evitar que ela fique
parada, fazemos as bandagens. Lesões de dedo são
de difícil recuperação. Por outro lado também tem a
prevenção. Quando fazemos treinamentos de longos
períodos, como em viagens, o desgaste é maior ainda e
isso prejudica dedos, punho. A bandagem é recomendada para evitar problemas”, diz o massoterapeuta.
Dependendo do tipo de lesão sofrida pelo atleta, a ausência da bandagem pode agravar ainda mais a situação. No caso de um problema no ligamento dos dedos,
o judoca perde a estabilidade e não consegue agarrar
o quimono adversário. Neste caso, a bandagem se torna uma espécie de ligamento artificial, evitando que a
parte lesionada seja prejudicada.
Segundo Strubreiter, não existem bandagens de mão
preferidas por parte dos judocas. O que o profissional procura fazer é deixar o atleta o mais confortável
possível. “Depende muito do atleta e da lesão. O Tiago
Camilo, com histórico de lesão no punho, sempre usa
bandagem no local. Nos dedos, praticamente todos os
atletas usam. O importante é o judoca se sentir bem.
Na medida em que ele vai treinando, nós vamos ajustando até deixar confortável. A bandagem varia de um
atleta para outro, mesmo que a lesão seja a mesma”,
finalizou o massoterapeuta.

para o SuperDesafio BRA, em Lauro de Freitas

NOVA
CARA

Representado por atletas do Pinheiros e por medalhistas
do Mundial Sub-21, Brasil vence SuperDesafios BRA
contra Portugal e Áustria, ambos por 5 a 0

O projeto “Brazil Judô World Tour”, da Confederação
Brasileira de Judô, ganhou uma nova cara no mês de
novembro. Desenvolvido com o intuito de dar oportunidade para as principais estrelas do judô brasileiro
lutarem dentro do país contra adversários de calibre
internacional, o evento abriu portas para atletas diferentes. Foram escolhidos para defender as cores brasileiras o clube campeão do Grand Prix Masculino Interclubes e jovens talentos
medalhistas do último Mundial Sub-21 em dois SuperDesafios BRA
contra Portugal e Áustria, respectivamente.
O quinto SuperDesafio BRA de 2015, disputado no dia 8 de novembro no ginásio Mané Garrincha, em São Paulo, colocou os atletas
do Esporte Clube Pinheiros, campeão do 12º Grand Prix Masculino
Interclubes, frente a frente com a seleção de Portugal. Breno Alves
(66kg), Marcelo Contini (73kg), Eduardo Santos (81kg), Rubens Filho
(90kg) e Gabriel Gouveia (+90kg) não deram chances a André Soares
(66kg), Dorin Paladi (73kg), João Martinho (81kg), Tiago Rodrigues
(90kg) e Diogo Silva (+90kg). Vitória por 5 a 0.
“O fato de o campeão do Grand Prix participar de um evento internacional é uma inovação muito importante e valoriza ainda mais os
clubes”, disse o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira.
Já no dia 30 de novembro, jovens promessas do judô brasileiro enfrentaram a Áustria, no Centro de Treinamento da CBJ, em Lauro de
Freitas, região metropolitana de Salvador. Pela primeira vez, a equipe

nacional foi formada majoritariamente por atletas das equipes de
base. Neste caso, em especial, foram convocados quatro dos cinco medalhistas do último Mundial Sub-21, realizado em Abu Dhabi.
Daniel Cargnin (66kg) e Lincoln Neves (73kg), medalhistas de bronze;
e Leonardo Gonçalves (100kg) e Camila Nogueira (+78kg), vice-campeões mundiais, formaram a equipe brasileira junto com Mariana Silva
(63kg), titular do meio médio nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e
nos últimos três Mundiais Sênior. E, mais uma vez, os estrangeiros não
tiveram chances. Os austríacos Valentin Schnabel (66kg), Dominik
Lang (73kg), Marlies Priesner (63kg), Christoph Mayer (100kg) e
Sarah Mairhofer (+78kg) foram derrotados.
“Foi uma vitória que realmente mostra a força do judô brasileiro já que
alguns dos atletas, como o Mayer e a Mairhofer, são número um de
suas categorias no sênior da Áustria. O SuperDesafio serviu para dar
aos jovens a noção do que é representar o Brasil em uma competição
sênior, com transmissão televisiva, bastante cobertura de imprensa,
ginásio lotado, entre outros fatores”, disse o treinador Douglas Vieira,
medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, que
orientou a equipe.
Além desses dois confrontos, o Brasil já havia vencido a Alemanha
por 4 a 2 em Belo Horizonte e por 5 a 0 no Teatro Bradesco, no Rio de
Janeiro, em setembro; o Equador por 3 a 2 em Duque de Caxias (RJ),
e a Colômbia por 4 a 1 em São José (SC), ambos em junho.
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Quem acompanha o judô sabe que um
judoca não pode competir sem seu equipamento principal, o quimono. Mas existe
outro acessório que faz parte do dia a dia
do atleta e que é de suma importância:
a bandagem de mão. Com a necessidade de
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>> O pódio de Brasil x Portugal

Massoterapeuta da seleção brasileira
explica a importância de
se fazer corretamente
a bandagem manual

>> No alto do pódio dos Jogos
Pan-Americanos, Érika Miranda
com o punho enfaixado:
proteção rumo ao ouro.

1. Evite fazer bandagem sem a ajuda de um
profissional da área médica
“Não recomendo que o judoca faça por conta própria, isso pode piorar
uma lesão. A pessoa tem de pelo menos entender o básico, entender
de articulação para fazer. Já vi muita bandagem com problema quando
feita pelo atleta. É preciso saber qual bandagem usar e qual o tipo de
material. Existe uma certa forma de fazer e adaptamos de acordo com
a necessidade de cada atleta e do tipo de lesão”.

2. Quais são os tipos de bandagens
“Existem vários tipos de bandagem e material. Nem todo material é
bom, por exemplo, para articulação. Tem material que é bom para
mão, outro para joelho. Para o dedo, que sua muito, o ideal é um tecido
que não seja tão rígido. E a cola tem de ser boa para a bandagem não
sair. No caso do joelho, é melhor um tecido rígido e grosso”.

3 . Em caso de lesão no osso
“Neste caso, a bandagem não é suficiente. O atleta
precisa colocar gesso ou então passar por cirurgia”.
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exercícios repetitivos de pegada, movimento fundamental no esporte, os profissionais da área médica
da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) ressaltam a importância da adoção e do uso
correto das bandagens.
“A mão é uma estrutura frágil, que
machuca muito com os exercícios e
as lutas. E o judoca precisa estar em
totais condições de segurar o quimono adversário. Por isso aplicamos as
bandagens”, explica o massoterapeuta
da seleção, Hans Peter Strubreiter, especialista na aplicação de bandagens
e que, inclusive, ministra cursos em que
ensina os procedimentos para se fazer
uma bandagem correta.
De acordo com Strubreiter, a bandagem de
mão tem dois objetivos principais: prevenir lesões em dedos, punho ou então permitir que um
atleta com algum tipo de lesão possa treinar. “A pessoa não pode ficar sem treinar por causa de um problema em um dedo. Então, para evitar que ela fique
parada, fazemos as bandagens. Lesões de dedo são
de difícil recuperação. Por outro lado também tem a
prevenção. Quando fazemos treinamentos de longos
períodos, como em viagens, o desgaste é maior ainda e
isso prejudica dedos, punho. A bandagem é recomendada para evitar problemas”, diz o massoterapeuta.
Dependendo do tipo de lesão sofrida pelo atleta, a ausência da bandagem pode agravar ainda mais a situação. No caso de um problema no ligamento dos dedos,
o judoca perde a estabilidade e não consegue agarrar
o quimono adversário. Neste caso, a bandagem se torna uma espécie de ligamento artificial, evitando que a
parte lesionada seja prejudicada.
Segundo Strubreiter, não existem bandagens de mão
preferidas por parte dos judocas. O que o profissional procura fazer é deixar o atleta o mais confortável
possível. “Depende muito do atleta e da lesão. O Tiago
Camilo, com histórico de lesão no punho, sempre usa
bandagem no local. Nos dedos, praticamente todos os
atletas usam. O importante é o judoca se sentir bem.
Na medida em que ele vai treinando, nós vamos ajustando até deixar confortável. A bandagem varia de um
atleta para outro, mesmo que a lesão seja a mesma”,
finalizou o massoterapeuta.
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do Mundial Sub-21, Brasil vence SuperDesafios BRA
contra Portugal e Áustria, ambos por 5 a 0

O projeto “Brazil Judô World Tour”, da Confederação
Brasileira de Judô, ganhou uma nova cara no mês de
novembro. Desenvolvido com o intuito de dar oportunidade para as principais estrelas do judô brasileiro
lutarem dentro do país contra adversários de calibre
internacional, o evento abriu portas para atletas diferentes. Foram escolhidos para defender as cores brasileiras o clube campeão do Grand Prix Masculino Interclubes e jovens talentos
medalhistas do último Mundial Sub-21 em dois SuperDesafios BRA
contra Portugal e Áustria, respectivamente.
O quinto SuperDesafio BRA de 2015, disputado no dia 8 de novembro no ginásio Mané Garrincha, em São Paulo, colocou os atletas
do Esporte Clube Pinheiros, campeão do 12º Grand Prix Masculino
Interclubes, frente a frente com a seleção de Portugal. Breno Alves
(66kg), Marcelo Contini (73kg), Eduardo Santos (81kg), Rubens Filho
(90kg) e Gabriel Gouveia (+90kg) não deram chances a André Soares
(66kg), Dorin Paladi (73kg), João Martinho (81kg), Tiago Rodrigues
(90kg) e Diogo Silva (+90kg). Vitória por 5 a 0.
“O fato de o campeão do Grand Prix participar de um evento internacional é uma inovação muito importante e valoriza ainda mais os
clubes”, disse o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira.
Já no dia 30 de novembro, jovens promessas do judô brasileiro enfrentaram a Áustria, no Centro de Treinamento da CBJ, em Lauro de
Freitas, região metropolitana de Salvador. Pela primeira vez, a equipe

nacional foi formada majoritariamente por atletas das equipes de
base. Neste caso, em especial, foram convocados quatro dos cinco medalhistas do último Mundial Sub-21, realizado em Abu Dhabi.
Daniel Cargnin (66kg) e Lincoln Neves (73kg), medalhistas de bronze;
e Leonardo Gonçalves (100kg) e Camila Nogueira (+78kg), vice-campeões mundiais, formaram a equipe brasileira junto com Mariana Silva
(63kg), titular do meio médio nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e
nos últimos três Mundiais Sênior. E, mais uma vez, os estrangeiros não
tiveram chances. Os austríacos Valentin Schnabel (66kg), Dominik
Lang (73kg), Marlies Priesner (63kg), Christoph Mayer (100kg) e
Sarah Mairhofer (+78kg) foram derrotados.
“Foi uma vitória que realmente mostra a força do judô brasileiro já que
alguns dos atletas, como o Mayer e a Mairhofer, são número um de
suas categorias no sênior da Áustria. O SuperDesafio serviu para dar
aos jovens a noção do que é representar o Brasil em uma competição
sênior, com transmissão televisiva, bastante cobertura de imprensa,
ginásio lotado, entre outros fatores”, disse o treinador Douglas Vieira,
medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, que
orientou a equipe.
Além desses dois confrontos, o Brasil já havia vencido a Alemanha
por 4 a 2 em Belo Horizonte e por 5 a 0 no Teatro Bradesco, no Rio de
Janeiro, em setembro; o Equador por 3 a 2 em Duque de Caxias (RJ),
e a Colômbia por 4 a 1 em São José (SC), ambos em junho.
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GIOVANE GÁVIO

“O JUDÔ ME MARCOU, MAS
POR ESCOLHAS DA VIDA
ACABEI VIRANDO CAMPEÃO
NO VOLEIBOL. VESTI O
QUIMONO ATÉ OS 11 ANOS
DE IDADE E FUI BICAMPEÃO
MINEIRO. DO JUDÔ LEVEI
PARA A VIDA O GOSTO
PELOS TREINAMENTOS,
A DISCIPLINA, O
RESPEITO PELO
PROFESSOR E
PELAS REGRAS.
OS VALORES
DO ESPORTE”

Ídolo do vôlei, Giovane descobriu sua paixão pelo esporte nos tatames e
indicou o mestre que teve na infância para ser condutor da Tocha Olímpica
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“Quando soube da indicação do Giovane para eu ser um
condutor da Tocha, fiquei emocionado. Tenho minha
formação profissional totalmente voltada para o esporte e a oportunidade de conduzir a Tocha vai ser o momento mais espetacular e emocionante da minha vida.
Saber então que isso só será possível pela indicação de
um atleta reconhecido mundialmente, como o Giovane,
torna tudo isso muito mais especial.
Conheci Giovane no Colégio dos Jesuítas, em Juiz de
Fora, e foi um privilégio treiná-lo. Ele teve excelentes
resultados em competições no estado de Minas Gerais.
Nós viajávamos juntos para as competições e, neste
período, procurei incentivar os judocas na formação esportiva e profissional, no comprometimento e na busca
do aperfeiçoamento físico e técnico, com disciplina e
bons princípios.
Giovane me passava ser uma criança
determinada e muito disciplinada, com certeza pela educação familiar. Por volta dos
12 anos de idade, trocou o judô pelo vôlei. O
Brasil ganhou um atleta fantástico, um dos
melhores de todos os
tempos, e o judô perdeu talvez um grande
lutador.”
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Apesar de ter começado muito jovem, aos 6 anos de idade, minha
lembrança do judô ainda é muito forte, pois eu gostava muito de
treinar. As aulas aconteciam depois do período escolar. Eu arrumava meu quimono e o levava pendurado no ombro, como uma bolsa.
Fazia isso para todo mundo ver que lutava judô. Sentia alegria e
orgulho, me sentia mais forte.
O treino era na própria escola, em um dojô no fundo do pátio.
Espaço exclusivo para o judô, tinha na parede a foto do Mestre
Jigoro Kano. E sempre tínhamos que fazer uma reverência a ele
antes de começar os treinos.
O aquecimento sempre tinha uma brincadeira e depois os treinos
de rolamentos, golpes. Nessa época, o Miltinho era o faixa laranja,
o mais velho e o melhor judoca. No final do treino, sempre fazíamos uma simulação de luta com ele ou com o professor Jeferson
Vianna, o Jefinho.
O judô me marcou, mas por escolhas da vida acabei virando campeão no voleibol. Vesti o quimono até os 11 anos de idade e fui
bicampeão mineiro. Do judô levei para a vida o gosto pelos treinamentos, a disciplina, o respeito pelo professor e pelas regras. Os
valores do esporte, em suma. Até cogitei voltar aos tatames depois que parei de jogar vôlei, mas o esforço nos joelhos seria muito
grande.
Agora com outros projetos de vida, que incluem meu trabalho
dentro do Comitê dos Jogos Rio 2016, me reaproximei do judô.
Recentemente fui convidado pelo Bradesco, patrocinador dos
Jogos Olímpicos Rio 2016 e da Confederação Brasileira de Judô,
para ser um dos condutores da Tocha Olímpica. Mais que isso,
pude fazer o convite para alguém que eu julgava ter os valores
olímpicos em sua vida, para também ser um condutor.
Foi aí que me lembrei do Jefinho, hoje com 54 anos. Meu primeiro mestre de judô na minha cidade natal, Juiz de Fora (MG). Com
disciplina e paixão, ele me apresentou os verdadeiros valores do
esporte. Jefinho plantou em mim a semente de um campeão.
Se pudesse indicar mais pessoas, faria, claro. Tive a sorte de ter
tido ótimos professores. O Dario me mostrou muitos esportes no
período escolar, o Tidinho foi meu professor de vôlei no colégio, o
Flavio Vilela foi meu primeiro técnico de vôlei e me ensinou muito

bem todos os fundamentos. Isso tudo lá no começo, pois depois
tive grandes treinadores quando virei profissional.
Mas sem dúvidas, o Jeferson plantou em mim essa sementinha
do esporte. Se ele não tivesse sido o cara fantástico que foi, talvez eu não tivesse seguido no esporte, e sim na aeronáutica, que
era meu sonho de infância.
Entre o “Giovane piloto” e o bicampeão olímpico de vôlei, um
judoca apareceu e mudou minha vida para sempre. Obrigado,
Jefinho!
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N O 14 • DEZEMBRO 2015

Quem conhece o Giovane Gávio bicampeão olímpico, com mais de 400 partidas pela seleção brasileira de vôlei, 30 campeonatos e 31 partidas em Jogos
Olímpicos, não imagina que o início da minha carreira esportiva começou bem longe das quadras:
em um tatame de judô.

:Leandra Benjamin/ Bradesco
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“O JUDÔ ME MARCOU, MAS
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“Quando soube da indicação do Giovane para eu ser um
condutor da Tocha, fiquei emocionado. Tenho minha
formação profissional totalmente voltada para o esporte e a oportunidade de conduzir a Tocha vai ser o momento mais espetacular e emocionante da minha vida.
Saber então que isso só será possível pela indicação de
um atleta reconhecido mundialmente, como o Giovane,
torna tudo isso muito mais especial.
Conheci Giovane no Colégio dos Jesuítas, em Juiz de
Fora, e foi um privilégio treiná-lo. Ele teve excelentes
resultados em competições no estado de Minas Gerais.
Nós viajávamos juntos para as competições e, neste
período, procurei incentivar os judocas na formação esportiva e profissional, no comprometimento e na busca
do aperfeiçoamento físico e técnico, com disciplina e
bons princípios.
Giovane me passava ser uma criança
determinada e muito disciplinada, com certeza pela educação familiar. Por volta dos
12 anos de idade, trocou o judô pelo vôlei. O
Brasil ganhou um atleta fantástico, um dos
melhores de todos os
tempos, e o judô perdeu talvez um grande
lutador.”
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Apesar de ter começado muito jovem, aos 6 anos de idade, minha
lembrança do judô ainda é muito forte, pois eu gostava muito de
treinar. As aulas aconteciam depois do período escolar. Eu arrumava meu quimono e o levava pendurado no ombro, como uma bolsa.
Fazia isso para todo mundo ver que lutava judô. Sentia alegria e
orgulho, me sentia mais forte.
O treino era na própria escola, em um dojô no fundo do pátio.
Espaço exclusivo para o judô, tinha na parede a foto do Mestre
Jigoro Kano. E sempre tínhamos que fazer uma reverência a ele
antes de começar os treinos.
O aquecimento sempre tinha uma brincadeira e depois os treinos
de rolamentos, golpes. Nessa época, o Miltinho era o faixa laranja,
o mais velho e o melhor judoca. No final do treino, sempre fazíamos uma simulação de luta com ele ou com o professor Jeferson
Vianna, o Jefinho.
O judô me marcou, mas por escolhas da vida acabei virando campeão no voleibol. Vesti o quimono até os 11 anos de idade e fui
bicampeão mineiro. Do judô levei para a vida o gosto pelos treinamentos, a disciplina, o respeito pelo professor e pelas regras. Os
valores do esporte, em suma. Até cogitei voltar aos tatames depois que parei de jogar vôlei, mas o esforço nos joelhos seria muito
grande.
Agora com outros projetos de vida, que incluem meu trabalho
dentro do Comitê dos Jogos Rio 2016, me reaproximei do judô.
Recentemente fui convidado pelo Bradesco, patrocinador dos
Jogos Olímpicos Rio 2016 e da Confederação Brasileira de Judô,
para ser um dos condutores da Tocha Olímpica. Mais que isso,
pude fazer o convite para alguém que eu julgava ter os valores
olímpicos em sua vida, para também ser um condutor.
Foi aí que me lembrei do Jefinho, hoje com 54 anos. Meu primeiro mestre de judô na minha cidade natal, Juiz de Fora (MG). Com
disciplina e paixão, ele me apresentou os verdadeiros valores do
esporte. Jefinho plantou em mim a semente de um campeão.
Se pudesse indicar mais pessoas, faria, claro. Tive a sorte de ter
tido ótimos professores. O Dario me mostrou muitos esportes no
período escolar, o Tidinho foi meu professor de vôlei no colégio, o
Flavio Vilela foi meu primeiro técnico de vôlei e me ensinou muito

bem todos os fundamentos. Isso tudo lá no começo, pois depois
tive grandes treinadores quando virei profissional.
Mas sem dúvidas, o Jeferson plantou em mim essa sementinha
do esporte. Se ele não tivesse sido o cara fantástico que foi, talvez eu não tivesse seguido no esporte, e sim na aeronáutica, que
era meu sonho de infância.
Entre o “Giovane piloto” e o bicampeão olímpico de vôlei, um
judoca apareceu e mudou minha vida para sempre. Obrigado,
Jefinho!
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