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Caros judocas, caros amigos e amigas,

O fim de ano reserva uma competição muito 
especial do nosso calendário: o Grand Prix 
Interclubes – Masculino e Feminino, em no-
vembro. É a oportunidade perfeita para ates-
tarmos a força dos clubes que espalham o 

judô pelo Brasil todo e são a célula fundamental de sustentação 
do nosso esporte.

De forma simbólica, destacamos nesta edição os quatro clubes que 
são cabeças de chave no Grand Prix: Instituto Reação (RJ), Minas 
Tênis (MG), Pinheiros (SP) e Sogipa (RS). São grandes parceiros do 
judô brasileiro e representantes dignos da modalidade que mais deu 
medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos. 

Mas a força do nosso esporte vai além. É em cada um dos milhares 
de clubes e academias do Brasil que os nossos judocas dão seus 
primeiros golpes e se formam como atletas e cidadãos. Em nome 
da Confederação, gostaria de registrar aqui o meu apreço por toda 
a colaboração que essas entidades prestam ao esporte brasileiro.

Boa leitura!

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente da Confederação Brasileira de Judô
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DATA EVENTO CIDADE UF PAÍS

O
UT

U
BR

O

10 e 11 Campeonato Brasileiro Sênior Maceió AL BRA

12 a 15 Treinamento de Campo Nacional Maceió AL BRA

15 a 29 Campeonato Mundial sub21 Abu Dhabi UAE

17 e 18 Grand Slam - F & M Paris FRA

19 a 22 Treinamento de Campo Internacional IJF - F & M Paris FRA

31 e 1º Grand Slam - F & M Abu Dhabi UAE

N
OV

EM
BR

O

07 e 08 Grand Prix Nacional Interclubes - Masculino São Paulo SP BRA

09 a 15 Treinamento de Campo 73kg e 81 kg São Paulo SP BRA

12 a 15 Jogos Escolares da Juventude - 15 a 17 anos Londrina PR BRA

16 a 20 Treinamento de Campo 90kg e 100kg São Paulo SP BRA

21 e 22 Grand Prix Nacional Interclubes - Feminino Goiânia GO BRA

26 a 29 Seletiva Nacional da Base L. Freitas - CT/CBJ BA BRA

26 a 29 Grand Prix -  F & M Jeju KOR

DE
ZE

M
BR

O 4 a 6 Grand Slam - F & M Tóquio JPN

7 a 10 Treinamento de Campo Internacional IJF - F & M Tóquio JPN

ÍNDICE CALENDÁRIO 2015

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

 

BASE
Mundial sub-21 no fim de outubro
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SUPER DESAFIO BRA

ESPETACULAR!
A seleção brasileira de judô foi convocada novamente para mais 
duas disputas do Super Desafio BRA, no final de setembro. Depois 
de Colômbia e Equador, o adversário da vez foi a Alemanha, levando 
para os tatames a rivalidade apimentada pelo 7 a 1 da Copa do Mundo 
de futebol. No judô, porém, a história foi outra e os brasileiros saíram 
vitoriosos com uma “goleada” de 9 a 2 sobre os europeus. 
O primeiro evento, no dia 27 de setembro, teve transmissão ao vivo, em rede nacional, pela 
TV Globo. Foi um espetáculo em todos os sentidos. A começar pelo fato de ter sido rea-
lizado num palco, o do Teatro Bradesco, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. No tatame, o 
que se viu foi uma atuação irretocável de Luciano Corrêa, Rafaela Silva, Leandro Guilheiro, 
Maria Portela e Felipe Kitadai, contra, respectivamente, Daniel Herbst (100kg), Jacqueline 
Lisson (57kg), Benjamin Muennich (81kg), Miriam Butkereit (70kg) e Philip Graf (60kg). 
Foram cinco vitórias brasileiras, sendo quatro por ippon. Guilheiro foi o único a vencer seu 
combate nas punições, levando Muennich a sofrer três shidos. Foi o triunfo do medalhista 
olímpico de Atenas-2004 e Pequim-2008 que decretou o 3 a 0 no placar e a vitória dos 
donos da casa. 
“Meu adversário (Muennich) foi bastante duro. Geralmente, nesses desafios não tem ad-
versário fácil para mim. Este ano a gente fez uma competição na Polônia e ele também 
subiu no pódio. Eu fiquei em segundo e ele, em terceiro”, lembrou Guilheiro. 
Essa foi a segunda vez que o Desafio aconteceu em um teatro. Em 2014, a CBJ levou o 
confronto por equipes entre Brasil e Japão para o Teatro Bradesco, de São Paulo, numa 
ação que acabou premiada como a mais ousada na área de marketing esportivo. Os judo-
cas também aprovaram a experiência, inédita para alguns. 
“É bem diferente essa experiência de lutar num teatro. O público fica tão pertinho, confes-
so que fiquei até um pouquinho nervosa”, afirmou a peso-médio Maria Portela. 
“Nunca tinha pensado nessa hipótese, e lutar num teatro contempla a arte que o judô é”, 
completou o ligeiro Kitadai. 
O espetáculo de judô no teatro atraiu também celebridades olímpicas e paralímpicas de 
outras modalidades, além de judocas da seleção brasileira que, dessa vez, ficaram tor-
cendo da plateia, como Victor Penalber, Charles Chibana, Raquel Silva e Rochele Nunes. 
Além deles, marcaram presença no Desafio o ex-nadador e medalhista olímpico Gustavo 
Borges; o nadador Daniel Dias, maior medalhista do Brasil em Paralimpíadas; as gêmeas 
Branca e Bia Feres, do nado sincronizado; e os ex-jogadores de futebol Ricardo Rocha e 
Alexandre Torres. 

marca principal marca secundária / horizontal

cores

 

>> Seleção brasileira vitoriosa no palco do Teatro Bradesco, no Rio de Janeiro

Seleção “goleia” os alemães por 9 a 2 nas edições do Super Desafio BRA 
disputadas no Teatro Bradesco, no Rio, e no Minas Tênis, em Belo Horizonte 
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>> Luciano Corrêa, Maria Portela, Leandro Guilheiro, Rafaela Silva e Felipe Kitadai   

      posam com o troféu ao lado do presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira

>> A direita, a partir do alto, platéia ilustre: Charles Chibana, judoca da seleção ; o ídolo paralímpico 

        Daniel Dias; os ex- jogadores de futebol Ricardo Rocha e Alexandre Torres; as gêmeas Bia e Branca, 

      do nado sincronizado
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RESULTADOS DO 
SUPER DESAFIO 
BRA

 RIO DE JANEIRO 
 27/09/2015
TEATRO BRADESCO

100kg

 Luciano Corrêa x Daniel Herbst 

57kg

 Rafaela Silva x Jacqueline Lisson 

81kg

 Leandro Guilheiro x Benjamin Muennich 

70kg

 Maria Portela x Miriam Butkereit 

60kg

 Felipe Kitadai x Philip Graf 

PLACAR FINAL
Brasil 5 x 0 Alemanha

  BELO HORIZONTE 
  29/09/2015
 ARENA MINAS
TÊNIS CLUBE 

57kg

 Tamires Crude x Jacqueline Lisson

60kg

Eric Takabatake x Philip Graf  
70kg

 Bárbara Timo x Jenny Werner

100kg

 Hugo Pessanha x Daniel Herbst

78kg

Isadora Pereira x Barbara Bandel  
+100kg

 David Moura x Pierre Borkowski

PLACAR FINAL
Brasil 4 x 2 Alemanha

6

Dois dias depois do Super 
Desafio BRA no Rio, 
Tamires Crude, Isadora 
Pereira, Barbara Timo, 
Eric Takabatake, Hugo 
Pessanha e David Moura se 
reuniram em Belo Horizonte 
para enfrentar a jovem 
equipe alemã formada por 
Jacqueline Lisson (57kg), 
Philip Graf (60kg), Jenny 
Werner (70kg), Daniel Herbst 
(100kg), Barbara Bandel (78kg) 
e Pierre Borkowski (+100kg). 
Na Arena do Minas Tênis Clube, lo-
tada de torcedores mirins, os judo-
cas brasileiros não decepcionaram 
e colocaram o Brasil no primeiro lu-
gar do pódio novamente, com quatro 
vitórias e apenas duas derrotas. Philip 

Graf e Barbara Bandel foram os únicos a 
pontuar para a Alemanha. Placar final dos dois desafios: Brasil 9 x 2 Alemanha.
“Meu quimono já estava cheio de poeira. Foi a primeira vez que defendi o Brasil depois da 
cirurgia. Desde agosto não lutava e foi uma emoção muito grande poder ouvir o hino nacio-
nal novamente”,  comemorou Hugo Pessanha ao final do evento.  

marca principal marca secundária / horizontal

cores

 

CARLOS GIL

FESTA TAMBÉM EM MINAS GERAIS

>> Em Belo Horizonte, os judocas do Brasil também levaram a 
       melhor sobre os alemães

>> David Moura ganhou por ippon 

>> Hugo Pessanha encaixa o golpe

>> Bárbara Timo na vitória sobre Jenny Werner

>> Hugo Pessanha ergue o troféu do Super Desafio BRA
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MEU JUDÔ

A primeira impressão do que vou contar pode não ser 
das melhores. Ainda mais quando o objetivo é mos-
trar ao público o relacionamento de alguém com esta 
modalidade. Mas vou confessar. A minha experiência 
inicial com o judô foi estranha. Até traumatizante, eu 
diria. Eu tinha aquela idade em que geralmente uma criança é apre-
sentada aos quimonos e faixas. Aquela em que a disciplina do judô 
é indicada por dez entre dez psicólogos infantis. O problema não foi 
deles. Nem do judô. Foi comigo mes-
mo. Eu era um garoto que precisava 
aprender a perder. Ficava emburra-
do quando perdia no dominó, no totó 
(pebolim em São Paulo), futebol de 
botão, bola de gude, jogo da memó-
ria etc...
Não preciso explicar a judocas o que 
é a primeira aula de judô. Você cai. 
E cai. E é derrubado. E leva rasteira. 
E cai de novo. Eu demoraria alguns 
anos para ver a beleza e a impor-
tância desses ensinamentos. Àquela 
altura eu detestei apanhar tanto, não 
gostei da pressão de um esporte individual. Desisti. Bem, claro que 
não tinha toda essa consciência aos 4 ou 5 anos. Só lembro que che-
guei em casa, tirei o quimono e disse para meus pais que não voltaria. 
E eles concordaram. Provavelmente por não terem uma ligação forte 
com o judô, não tentaram muito me convencer do contrário. Bastou 
para eles o testemunho do filho tristonho. E como sou pai talvez eu 
fizesse o mesmo diante do meu filho emburrado. Hoje não convém 
avaliar se foi uma pena ou não. Águas passadas. E aprendi a perder 
disputando outras modalidades, coletivas, em que também descobri a 
importância de dividir vitórias e derrotas com os companheiros.
Felizmente, o tempo me deu a chance de amar o judô. Ainda que do 

lado de fora dos tatames. Primeiramente, pela TV, como torcedor. Já 
totalmente ligado nas Olimpíadas e em tantos esportes diferentes e 
emocionantes, lembro-me perfeitamente da alegria que foi assistir à 
conquista do ouro de Aurélio Miguel, em Seul. 
Mais tarde, profissionalmente, como repórter esportivo, tive a imensa 
felicidade de acompanhar, de perto, as pratas de Carlos Honorato e 
Tiago Camilo, então uma jovem surpresa, em Sydney-2000. De cobrir, 
por exemplo, o Mundial do Rio, em 2007. Uma competição de grandes 

conquistas, de grandes lutas. Pouco 
depois passei a conviver mais com o 
Flávio Canto, medalhista olímpico, a 
quem já tinha entrevistado inúmeras 
vezes. 
Agora, o Flávio é meu colega de re-
dação e, no ano que vem, de cober-
tura olímpica. Com ele – e um pouco 
com tantos que citei ou não – en-
tendi o porquê de o judô ser muito 
mais que uma modalidade esportiva. 
Absorvi um pouco dessa filosofia de 
vida, culminando com uma inesque-
cível viagem ao Japão este ano para 

produzir uma reportagem, justamente, sobre a história do sonho de 
Jigoro Kano que virou realidade.
Hoje tenho dois filhos. Não vou impor nada. Mas ficarei muito feliz se 
eles praticassem judô. Vou me esforçar para que tenham uma primei-
ra impressão muito melhor que a minha. No caso do meu mais velho, 
uma segunda impressão. A primeira foi ver a Sarah Menezes e o Felipe 
Kitadai subirem no pódio em Londres. Estávamos lá, na arquibancada, 
torcendo no torneio olímpico de “ajudô” (assim ele dizia). Vou fazer de 
tudo para ajudá-los a curtir, vibrar, mergulhar nesta arte milenar que 
tanto tem a contribuir para a formação de nosso caráter.  

marca principal marca secundária / horizontal
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CARLOS GIL

FESTA TAMBÉM EM MINAS GERAIS

Repórter e apresentador da TV Globo fala sobre como aprendeu a amar o judô 

>> Carlos Gil foi apresentador do Super 
Desafio BRA realizado no Rio de Janeiro 
e transmitido ao vivo pela Rede Globo
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“VOCÊ CAI. E CAI. E É 
DERRUBADO. E LEVA 

RASTEIRA. E CAI DE NOVO. 
EU DEMORARIA ALGUNS 

ANOS PARA VER A BELEZA 
E A IMPORTÂNCIA DESSES 

ENSINAMENTOS”







PELO MUNDO

EXPERIÊNCIA 
COMPETITIVA

Uma das definições para o conceito 
de experiência é: forma de conhe-

cimento específico, ou de perícia, 
que, adquirida por meio de 

aprendizado sistemáti-
co, se aprimora com 

o correr do tempo. 
E uma vida toda 
competindo deu 
aos nossos ju-
docas veteranos 
muito conheci-

mento dos atalhos 
para o pódio. No Mun-

dial de Veteranos Amsterdã 2015 fo-
ram 15 medalhas, sendo cinco de ouro, três 

de prata e sete de bronze. Entre os 1.200 
atletas participantes, 42 brasileiros estiveram 

em ação no Sporthallen Zuid durante os qua-
tro dias de competição.

O torneio começou no dia 21 de setembro, 
com as disputas das classes M6 (55 a 59 anos), 

M7 (60 a 64 anos), M8 (65 a 69 anos), M9 (70 a 74 
anos), M10 (75 a 80 anos) e M11 (acima de 80 anos) 

em todas as categorias de peso. E o Brasil faturou três 
medalhas logo no primeiro dia: uma de ouro com Sér-

gio Honda (M8, 60kg) e duas de bronze com Maurí-
cio Calil (M6, +100kg) e  José Antunes (M8, 73kg).
Os veteranos seguiram fazendo bonito no segun-
do dia do Mundial Amsterdã 2015, quando foram 
realizadas as categorias M1 (30 a 34 anos) e M3 
(40 e 44 anos). Ouro para Gleyson Ribeiro Alves 
(M3, 60kg); pratas para Cesar Rocha (M3, 73kg) e 
Élton Fiebig (M3, +100kg); e bronze para Denison 
Soldani Santos (M3, 90kg), que só foi parado pela 
lenda do judô holandês Mark Huizinga, campeão 
olímpico em Sydney 2000 e medalhista de bronze 

nos Jogos Atlanta 1996 e Atenas 2004 e no Mun-
dial do Cairo em 2005, além de ser pentacampeão 
europeu.

No terceiro dia de disputas no Sporthallen Zuid 
vieram mais três medalhas, uma de ouro 

com Marcos Alexandre Daud (M4, 
>> Marcos Daud em ação: 
ouro para o Brasil

Com delegação com 
mais de 40 atletas, 

Brasil conquista 
15 medalhas no 

Mundial de Veteranos 
Amsterdã 2015
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OS MEDALHISTAS DO BRASIL
OURO: Cristian Cezario (M2, 60kg), Gleyson Ribeiro Alves 
(M3, 60kg), Marcos Alexandre Daud (M4, 100kg), Sérgio 
Honda (M8, 60kg) e Iraci Maria da Silva (F5, +78kg).

PRATA: Cesar Rocha (M3, 73kg), Élton Fiebig (M3, +100kg), Rogéria 
Cozendey da Silva (F3, +78kg)
BRONZE: Victor Lara de Queiroz (M2, 90kg), Denison Soldani Santos (M3, 
90kg), Eduardo Rosa Vicente (M5, 73kg), Marco Aurélio Trinca (M5, 81kg), 
Maurício Calil (M6, +100kg), José Antunes (M8, 73kg) e Mariza Mara dos 
Santos (F6, 63kg).

Fotos: Gabriela Sabau/IJF



100kg) e duas de bronze com Eduardo Rosa Vicente 
(M5, 73kg) e Marco Aurélio Trinca (M5, 81kg). A divisão 
M4 compreende os atletas de 45 a 49 anos e a M5, os 
de 50 a 54 anos. A medalha de  Daud (M4, 100kg) veio 
25 anos depois de conquistar seu primeiro pódio, a prata 
no Mundial Júnior Dijon 1990. 
O Mundial de Veteranos Amsterdã 2015 chegou ao fim 
no dia 24 de setembro, com mais uma boa participação 
brasileira. No dia em que foram definidas as categorias 
M2 (35 a 39 anos) para os homens e todas as divisões do 
feminino, o Brasil conquistou mais cinco medalhas: Cris-
tian Cezario (M2, 60kg) e Iraci Maria da Silva (F5, +78kg) 
foram ouro; Rogéria Cozendey da Silva (F3, +78kg) ficou 
com a prata e Victor Lara de Queiroz (M2, 90kg) e Ma-
riza Mara dos Santos (F6, 63kg) conquistaram o bronze.
“Gostei da organização do campeonato. O número de 
atletas a cada edição aumenta, e o nível estava fortíssi-
mo. Só quem participou é que pode dizer! Nossa cate-
goria está se fortificando e mostrando seu valor. Obriga-
da à CBJ pela assessoria”, disse a campeã Iraci.
“Se há um esporte em que os veteranos têm que ser 
valorizados é o judô. Este ano, a CBJ entrou de vez no 
apoio a esta categoria, com a realização do curso de 
Kata em parceria com a Kodokan, com o apoio ao Cam-
peonato Brasileiro em conjunto com a Federação Pau-
lista e enviando um representante para o Mundial para 
dar apoio aos nossos atletas”, disse o presidente Paulo 
Wanderley Teixeira. 
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DUPLA BRASILEIRA 
FICA ENTRE AS CINCO 
MELHORES DO MUNDO 
NO NAGUE NO KATA
Os melhores praticantes de Kata do mundo se reuniram na 
capital da Holanda para a disputa do Campeonato Mundial 
Kata Amsterdã 2015. Entre as duplas de 30 países, três eram 
brasileiras e estiveram em ação no Sporthallen Zuid no 
sábado, 19 de setembro, para as disputas de três dos cinco 
Katas mais comuns do judô — Nage no Kata, Katame no 
Kata e Ju no Kata. A dupla Wagner Uchida e Paulo Ferreira 
ficou em quinto lugar no Nague No Kata, melhor colocação 
entre os brasileiros. Sakamoto e Yokoyama (Japão), Surla e 
Fleisz (Romênia) e Gilon e Gilon (Bélgica) formaram o pódio.
As outras duas duplas — Eduardo Maestá /Roger Uchida 
(Katame no Kata) e Aline Sukino / Juliana Maestá (Ju no 
Kata) — não chegaram à disputa por medalhas. 

>> Pódios: 1. Sérgio Honda - M8, 60kg - ouro; 2. Cesar Rocha - M3, 73kg - 
prata; 3. Cristian Cezario - M2, 60kg - ouro; 4. Denison Soldani Santos - M3, 
90kg - bronze; 5. Eduardo Rosa Vicente - M5, 73kg - bronze; 6. Gleyson 
Ribeiro Alves - M3, 60kg - ouro; 7. Iraci Maria da Silva - F5, +78kg - ouro; 
8. José Antunes - M8, 73kg - bronze; 9. Marco Aurélio Trinca  - M5, 81kg - 
bronze; 10. Marcos Alexandre Daud - M4, 100kg - ouro; 11. Mariza Mara dos 
Santos - F6, 63kg - bronze; 12. Maurício Calil - M6, +100kg - bronze; 
13. Rogéria Cozendey da Silva - F3, +78kg - prata; 14. Élton Fiebig - M3, 
+100kg - prata; 15. Victor Lara de Queiroz - M2, 90kg - bronze
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CAPA

É possível se renovar depois de mais de dez anos? As 
edições de 2015 dos Grand Prix Masculino e Feminino 
mostram que mais que possível, é necessário para se 
manter em crescimento. Pensada para dar visibilidade aos 
clubes, a competição vai ter novidades. Pela primeira vez, as mulheres 
vão disputar o evento fora do eixo Sul-Sudeste, o mais tradicional do 
judô brasileiro. Goiânia será o palco do GP Feminino, que este ano 
chega à sua décima edição. 
Além das quatro tradicionais equipes que serão cabeças de chave 
Minas Tênis (MG), Sogipa (RS), Instituto Reação (RJ) e Pinheiros (SP)  
o Judô Inhumas/Goiás Esporte Clube, anfitrião do evento e quinto co-
locado na edição de 2014, também vem forte em busca de uma vaga 
no pódio (veja o quadro).  Sesi (SP), Palmeiras (SP) e São José dos 
Campos (SP), os dois últimos classificados para a disputa pelo qua-
lifying, contam com nomes importantes do judô brasileiro e tentam 
surpreender. O Grand Prix será disputado nos dias 21 e 22 de novem-
bro, no Ginásio Goiânia Arena.
“É uma felicidade ver o Grand Prix Feminino completando dez anos 
e sendo disputado na região central do país, uma nova casa do judô 
brasileiro. O crescimento do esporte entre as mulheres era uma das 
grandes missões da nossa gestão e ter oito clubes fortes, com chan-
ces de chegar ao pódio na disputa feminina, é motivo de muito orgu-
lho”, disse o presidente Paulo Wanderley Teixeira. “O Grand Prix foi 
pensado para dar exposição de mídia aos clubes, responsáveis pe-
los atletas na maior parte do ano. E foi uma via de mão dupla, já que 
vemos cada vez mais agremiações investindo no judô feminino, por 
exemplo, por conta da vontade de participar do GP”, completou.
“Às vésperas dos Jogos Olímpicos no Brasil, as agremiações investiram 
forte e podemos dizer que teremos os maiores clubes do país disputan-
do o Grand Prix”, disse Robnelson Ferreira, gestor de eventos da CBJ. 
“O fato de não termos nenhuma desistência nem no masculino, nem 
no feminino, mostra o interesse que a competição desperta”, concluiu.
O masculino será disputado no ginásio do Pacaembu, em São Paulo, 
nos dias 7 e 8 de novembro e terá 12 equipes na disputa. Como foram 
os quatro primeiros em 2014, Pinheiros (SP), Reação (RJ), Minas (MG) 
e Sogipa (RS) serão os cabeças de chave. São José dos Campos (SP), 
A.D. Santo André (SP), Sesi (SP), Sesc/Vitória (BA), Judô Queiroz (PI), 
Jequiá (RJ), Palmeiras (SP) e Osasco/Yanaguimori (SP) completam 
a lista de participantes, que mais uma vez reúne representantes de 
quatro regiões do país. As disputas por medalhas no masculino e no 
feminino contarão com transmissão do SporTV.
“O espaço na TV é importante para fortalecer os clubes e mesmo os 
que não chegam à disputa por medalhas conseguem ter seu nome 
em evidência, dando retorno a apoiadores e associados. Estamos 
satisfeitos de ter equipes do Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. 
Mas seguimos em busca de um clube do Norte, que possui institui-
ções muito tradicionais na prática do judô”, analisou Robnelson.
A história do Grand Prix começou em 2003, apenas com disputa no 
masculino. O sucesso das duas primeiras edições foi tão grande, que 

em 2005 as mulheres ganharam seu espaço. 
“O Grand Prix é, sem dúvida, a competição nacional mais esperada 
por todos os envolvidos no judô nacional, sejam atletas, técnicos ou 
dirigentes dos clubes. Pelo formato atraente, pelo apoio dos torce-
dores, pela presença dos principais atletas do país, pelo espaço na 
televisão, a competição se tornou um marco”, disse Robnelson. 
No masculino, o Pinheiros é o maior campeão, com sete títulos, sendo 
os últimos quatro em sequência. O São Caetano, que não disputa o 
GP deste ano, tem três títulos. Completa o hall de campeões o Minas 
Tênis Clube, com a conquista de 2009.
No feminino, a concentração de títulos é menor. O Minas é o maior 
campeão com três títulos, sendo o atual bicampeão (2011, 2013 
e 2014). Sogipa (2009 e 2010) e São 
Caetano (2006 e 2008) têm duas con-
quistas cada. Fechando o pódio, Pinheiros 
(2005) e Flamengo (2012) têm uma con-
quista cada.  

ANFITRIÃO INHUMAS  
FORMALIZA PARCERIA
 NO FEMININO
Umas das grandes surpresas do Grand 
Prix Feminino do ano passado foi o en-
tão Organização Atitude Social Inhumas. 
Na ocasião, o clube de Goiás trouxe as 
norte-americanas Marti Malloy e Kayla 
Harrison, ambas com títulos mundiais no 
currículo, além do técnico Jimmy Pedro, 
para compor a equipe. Buscou também 
a campeã olímpica Sarah Menezes e seu 
técnico Expedito Falcão. A equipe ficou 
em quinto, atrás apenas de Minas Tênis, 
Reação, Sogipa e Pinheiros. 
Agora, com apoio da Federação Goiana 
de Judô, o clube será o anfitrião desta 
edição do GP e quer alçar voos mais altos. 
No começo do ano, fechou parceria com 
o Goiás e mudou o nome da instituição 
para Judô Inhumas/Goiás Esporte Clube.
“Penso que a formalização dessa parce-
ria coroa o trabalho que estamos desen-
volvendo nos tatames. Agora lutaremos 
para buscar uma vaga no pódio 
e fazer história no GP feminino”, 
disse Luiz Fernandes de Araújo 
Júnior, presidente do Judô 
Inhumas.

    OS CLUBES 
NO CENTRO 

DAS ATENÇÕES

Nas páginas seguintes, 
reportagens especiais 
com os quatro cabeças 
de chave do Grand Prix

Com a marca do sucesso, Grand Prix chega à 12ª edição no masculino e à 10ª no feminino
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>> Pinheiros: desde crianças até a equipe 
      de alto rendimento

Ricardo Bufolin/ Pinheiros
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ESPORTE 
CLUBE 

PINHEIROS
Autoproclamado o maior clube poliesportivo da 
América Latina, o Esporte Clube Pinheiros, de São 
Paulo, tem no judô um de seus carros-chefe entre as 
cerca de 40 modalidades esportivas praticadas na 
enorme estrutura de 170.000m² erguida no bairro 
que dá nome ao clube.  
Historicamente, o Pinheiros é um dos grandes clubes nacionais que 
fornece atletas para as seleções brasileiras feminina e masculina de 
judô. Atualmente, conta com 12 atletas na equipe principal que re-
presenta o Brasil em competições internacionais. Entre eles, três 
atletas com medalhas olímpicas no currículo: Rafael Silva (bronze 
em Londres-2012), Tiago Camilo (prata em Sydney-2000 e bronze 
em Pequim-2008) e Leandro Guilheiro (bronze em Atenas-2004 e 
Pequim-2008). 
Diretor Adjunto de Judô do ECP, Durval Pace destaca a excelência 
do clube na formação de judocas e a tradição da agremiação nessa 
modalidade, citando alguns nomes que fizeram história no esporte e 
contribuíram para o desenvolvimento do judô nacional.
“O ECP tem, há mais de três décadas, realizado um importante tra-
balho na formação e aprimoramento físico e técnico de atletas, co-
locando o nome do Judô nacional no mesmo nível das melhores e 
mais tradicionais escolas, dentre as quais Japão e França”, avalia. “Ao 
longo desses anos, passaram pelos tatames do ECP atletas como 

Walter Carmona, Carlos Alberto Santos Pacheco, Arnaldo Menani, 
Carlos Eduardo dos Santos Mota, Sumio Tsujimoto, Aurélio Miguel, 
Douglas Vieira, Floriano Paulo de Almeida Neto, José Thales, Daniel 
Dell’Aquilla, Tiago Camilo, Leandro Guilheiro, entre outros que, sob o 
comando dos professores João Gonçalves Filho e Sergio M. Baldijão, 
puderam se aprimorar em busca de seus objetivos e conquistas inter-
nacionais”, completa o diretor. 
Além disso, Pace destaca a parceria do clube com a Confederação 
Brasileira de Judô, no sentido de contribuir para a formação dos atle-
tas de alto rendimento e dar visibilidade ao ECP em importantes com-
petições nacionais como o Troféu Brasil e o Grand Prix Interclubes.
“A importância da parceria reside no alto nível dos competidores, in-
cluindo do ECP, exigindo esforços e superação de todos os envol-
vidos. Um importante aspecto a destacar é a visibilidade e espaço 
na mídia que esses eventos trazem para os clubes e para a CBJ, por 
se tratarem das duas mais importantes competições interclubes do 
país”, conclui. 

marca principal marca secundária / horizontal
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FICHA TÉCNICA
ESPORTE CLUBE 

PINHEIROS

NÚMERO DE ATLETAS DE JUDÔ: cerca de 
240 atletas, entre escolinha (6 a 14 anos), Sub-18, 
Sub-21 e Sênior.
CLASSES DE IDADE QUE ATENDE: Escolinha, 
que compreende Iniciação 1 (aqueles que nunca 
praticaram), Iniciação 2 (aqueles que já possuem 
algum conhecimento) e pré-competitivo (aqueles 
que se destacam na Iniciação 2 e querem 
aprender a competir), sub-18, sub-21 e sênior.
COMISSÃO TÉCNICA: Prof. Sérgio M. Baldijão 
(7º dan), Prof. Sumio Tsujimoto (7º dan), Prof. 
Renato Dagnino (5º dan), Profa. Andrea Berti 
Rodrigues Guedes (4º dan) e Profa. Fabiana 
Santos de Oliveira (1º dan).

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO 
DE JUDÔ: Durval Amaral dos Santos Pace, 
Diretor Adjunto
ATLETAS NA SELEÇÃO BRASILEIRA: Rafael 
Silva, Gabriel Souza, Tiago Camilo, Leandro 
Guilheiro, Felipe Costa, Marcelo Contini, Charles 
Chibana, Eric Takabatake, Phelipe Pelim, Gabriela 
Chibana, Eleudis Valentim e Nadia Merli.
DATA DE FUNDAÇÃO: 7 de setembro de 1899.
INÍCIO DO JUDÔ NO CLUBE: Desde 1945.
TAMANHO DO DOJÔ: 300m².
AULAS/HORAS DE AULA DE JUDÔ POR DIA: 
Cinco horas diárias.
PIONEIROS DO JUDÔ NO CLUBE: Prof. Edgard 
Ozon (9º dan) e José de Barros.
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MINAS
TÊNIS
CLUBE

Com início em 1940, apenas cinco anos após a fun-
dação do clube, o Minas Tênis é, entre os cabeças de 
chave do Grand Prix, aquele que tem o judô há mais 
tempo entre as modalidades praticadas em suas de-
pendências. Um trabalho iniciado pelo professor Albano Pinto 
Correa Filho, um dos pioneiros da modalidade em Minas Gerais, 
que deu como frutos um título do Grand Prix Masculino e três do 
Feminino. Com dez atletas entre os selecionáveis da equipe sênior do 
Brasil, o objetivo do clube de Belo Horizonte é ousado.
“A meta do Minas é ser campeão, tanto no masculino quanto no fe-
minino”, disse Sérgio Cota, responsável pelo departamento de judô. 
“No Grand Prix, a ajuda da CBJ em relação às passagens aéreas, 
hospedagens e alimentação de atletas e técnicos garante também a 
participação das principais equipes brasileiras nos eventos”, analisou.
Do seu dojô de 512m² saíram quatro medalhas em Mundiais: ouro 
de Luciano Correa em 2007; e uma prata (Rio 2013) e dois bronzes 
(Chelyabinsk 2014 e Astana 2015) de Érika Miranda. Isso sem falar 
no histórico bronze de Ketleyn Quadros nos Jogos Olímpicos de 
Pequim 2008, a primeira medalha olímpica de uma mulher brasileira 
em esporte individual.

“O Minas, nos últimos anos, tem sido um dos clubes com maior núme-
ro de atletas na seleção principal, nos campeonatos mundiais. Além 
disso, se consolida, cada vez mais, como um clube formador, também 
com atletas nas equipes de base da seleção”, disse Cota, ressaltando 
a presença de atletas como Kamila Silva, Sarah Nascimento, Isabela 
Sanches e André Humberto na equipe Sub-21.
O Minas é formado por duas unidades urbanas, Minas I e Minas II; 
uma unidade campestre, o Minas Country; e, ainda, pelo Minas Tênis 
Náutico Clube. Somadas, as quatro unidades totalizam cerca de 471 
mil m² de área. Atualmente, nove modalidades são praticadas nas 
dependências do clube. No caso do judô, a parceria com a CBJ tem 
sido fundamental para elevar o nível dos atletas de alto rendimento.
“Atualmente, a parceria entre clubes e CBJ é fundamental para ga-
rantir a participação dos principais atletas e equipes nestas compe-
tições. O planejamento do calendário internacional e nacional é de 
extrema importância para que não haja conflitos, para que todos es-
tejam presentes nas principais competições”, concluiu Cota.  

marca principal marca secundária / horizontal
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FICHA TÉCNICA
MINAS TÊNIS 

CLUBE

NÚMERO DE ATLETAS DE JUDÔ: 110
CLASSES DE IDADE QUE ATENDE: Categorias 
Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior..
COMISSÃO TÉCNICA: O técnico é Floriano 
Almeida, que trabalha com o assistente-técnico 
Alexandre Katsuragi. Os técnicos da base são 
Alfredo Dornelles e Leonardo Porto.
RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO 
DE JUDÔ: Sérgio Cota
ATLETAS NA SELEÇÃO BRASILEIRA: Nathália 
Brígida, Érika Miranda, Ketleyn Quadros, Mariana 
Silva, Ricardo Santos Júnior, Alex Pombo, Eduardo 
Bettoni, Gustavo Assis, Luciano Corrêa e Hugo 
Pessanha.

DATA DE FUNDAÇÃO: 15 de novembro de 1935.
INÍCIO DO JUDÔ NO CLUBE: A modalidade foi 
implantada em 1940.
TAMANHO DO DOJÔ: 512m².
AULAS/HORAS DE AULA DE JUDÔ POR DIA: 
A equipe principal treina em dois períodos diários, 
de 1h30m cada.
PIONEIROS DO JUDÔ NO CLUBE: Professor 
Albano Pinto Correa Filho.
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SOCIEDADE DE 
GINÁSTICA 

PORTO ALEGRE 
SOGIPA

Fundada em 1867 como Sociedade Alemã de 
Ginástica por um grupo de imigrantes alemães 
liderados por Alfred Schütt, a hoje denominada 
Sociedade de Ginástica Porto Alegre (Sogipa) foi 
integrar o judô em seu quadro de modalidades no 
seu aniversário de 100 anos, em 1967. Os resultados 
da atualidade provam que a iniciativa foi acertada e representa a 
importância do esporte para a agremiação, segundo o presidente 
da Sogipa, Ricardo Schwarz. 
“Apesar de ser um esporte relativamente tardio na Sogipa, o judô 
rapidamente ganhou destaque e reconhecimento. Atualmente, 
além de ser uma poderosa ferramenta educativa e de convivência 
social, o judô é o esporte que mais dá títulos ao clube”, destaca. 
Nos últimos dez anos, judocas do clube gaúcho conquistaram 
quatro títulos mundiais: João Derly, em 2005 e 2007; Tiago 
Camilo, em 2007; e Mayra Aguiar, em 2014. Além disso, foram 
três medalhas olímpicas: Tiago Camilo, em Pequim-2008; Felipe 
Kitadai e Mayra Aguiar, em Londres-2012.
“Os títulos são fruto de uma excelente infraestrutura aliada a um 
corpo técnico de altíssimo nível com apoio dos nossos patrocina-
dores, que nos acompanham durante todo este percurso”, com-
plementa Schwarz.

Responsável pelo departamento de judô, o professor Antônio Carlos 
Pereira, ressalta a importância da parceria e apoio da Confederação 
Brasileira de Judô para o desenvolvimento do esporte na Sogipa. 
“A CBJ está sendo muito feliz ao proporcionar intercâmbio e parti-
cipação dos atletas em competições pelo mundo todo, aliviando os 
orçamentos dos clubes. Trata-se de um trabalho acertado, que já 
está dando resultado em medalhas”, diz.
Atualmente, a seleção brasileira sênior conta com seis sogipanos 
em seu elenco: Mayra Aguiar, Rochele Nunes, Maria Portela, Felipe 
Kitadai, Rafael Macedo e Veronice Chagas. Junto com seus compa-
nheiros, eles tentarão colocar o clube no lugar mais alto do pódio na 
próxima edição do Grand Prix Interclubes, em novembro.  
“A Sogipa está honrada por ser representada por um time de atle-
tas de tanta qualidade. Lutem com a força de 45 mil sogipanos, 
que estarão junto com vocês na hora de entrar no tatame”, vibra 
Ricardo Schwarz. 

marca principal marca secundária / horizontal
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FICHA TÉCNICA
SOGIPA

NÚMERO DE ATLETAS DE JUDÔ: 
Aproximadamente 50 na equipe adulta e 500 no 
total.
CLASSES DE IDADE QUE ATENDE: Todas. 
COMISSÃO TÉCNICA: Antônio Carlos Pereira 
(coordenador), Daniel Pires (técnico), Carlos 
Camilo (técnico), Felipe Quadro (técnico), 
Wagner Zacani (técnico), Alessandra Motolla 
(fisioterapeuta), Cassiano Campos Pereira 
(fisioterapeuta), Márcio Gheler (psicólogo).
RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO 
DE JUDÔ: Antônio Carlos Pereira. 
ATLETAS NA SELEÇÃO BRASILEIRA: Mayra 
Aguiar, Rochele Nunes, Maria Portela, Felipe 
Kitadai, Rafael Macedo e Veronice Chagas.

DATA DE FUNDAÇÃO: 10 de agosto de 1867.
INÍCIO DO JUDÔ NO CLUBE: O departamento 
de judô foi fundado em 1967, quando o clube 
completou 100 anos.
TAMANHO DO DOJÔ: 487m², com quatro áreas 
oficiais.
AULAS/HORAS DE AULA DE JUDÔ POR DIA: 
As atividades no tatame (aulas e treinos) ocorrem 
todos os dias, em três turnos.
PIONEIROS DO JUDÔ NO CLUBE: Shunji 
Hinata, japonês que foi o primeiro treinador do 
clube. Depois, vieram Francisco Xavier de Vargas 
Neto, Antônio Carlos Pereira e Daniel Pires. Os 
dois últimos estão no clube até os dias de hoje. 

>> Mayra Aguiar é um dos principais nomes da 
      Sogipa, do Rio Grande do Sul

Divulgação/ Sogipa
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JUDÔ 
COMUNITÁRIO 

INSTITUTO 
REAÇÃO

FICHA TÉCNICA
INSTITUTO 
REACÃO

O Judô Comunitário Instituto Reação é o 
caçula entre os grandes clubes do judô 
brasileiro e o único dos quatro cabeças 
de chave no Grand Prix Masculino e 
Feminino que nunca conquistou a com-
petição. Mas é também o único que leva o judô 
em seu nome, o que já deixa claro a sua origem e 
missão. Não foi um clube que trouxe o judô para 
suas dependências, mas sim o próprio esporte 
que deu origem à instituição.
“O judô é o carro-chefe do Reação. Acreditamos 
que os valores praticados dentro do tatame são 
carregados para a vida pessoal dos alunos. Formar 
faixas pretas dentro e fora do tatame é nosso man-
tra”, disse o presidente do Reação, Flávio Canto. O 
medalhista de bronze em Londres é o fundador da 
ONG junto com o técnico Geraldo Bernardes e o 
amigo Eduardo Soares.
Com 12 anos de atuação, o Instituto Reação atende 
cerca de mil jovens, adolescentes e crianças a partir 
de 4 anos em cinco polos no Rio (Rocinha, Cidade 
de Deus, Deodoro, Tubiacanga e Pequena Cruzada) e trabalha com 
três programas que funcionam de forma complementar:  o Reação 
Escola de Judô oferece aulas de judô para crianças e adolescentes 
de 4 a 15 anos, trabalhando princípios e valores do esporte;  o Reação 
Educação oferece oficinas educacionais para crianças e adolescen-
tes participantes do programa Reação Escola de Judô, com o ob-
jetivo de desenvolver suas habilidades sociais, pessoais, produtivas 
e cognitivas, além de ampliar seu repertório cultural; e o Reação 
Olímpico tem como objetivo desenvolver atletas de alto rendimento. 
Mais de 200 atletas, a partir de 12 anos, treinam nos três Centros 
de Treinamento Esportivo de Alto Rendimento:  Rocinha, Cidade de 
Deus e Deodoro. E são esses atletas que defendem o clube no Grand 
Prix Nacional Interclubes.
“Somos uma agremiação nova em relação às outras participantes, 
mas a cada ano que passa, conquistamos melhor classificação tan-
to no masculino como no feminino.  Na última edição do Grand 

Prix ficamos com a medalha de prata nas duas classes, superando 
equipes mais antigas e com grande tradição. Nesta edição de 2015, 
queremos ficar entre os três melhores, mas se deixarem, nosso 
foco é ser campeão!”, disse Geraldo Bernardes, responsável pelos 
atletas de alto rendimento.
“Para mim é uma honra sem tamanho ter atletas tão bacanas e de 
tão alto nível técnico defendendo o Reação. Fico sempre emocio-
nado com o espírito de luta e entrega que demonstram no Grand 
Prix. Sinto que todos ali entenderam que, quando entram para lutar 
com o escudo do Reação no peito, estão defendendo uma ideia 
que vai muito além do tatame”, conclui Canto, lembrando nomes 
como Victor Penalber, David Moura e Rafaela Silva, que defenderão 
o clube na competição interclubes mais importante do país. “A CBJ, 
através dessas competições (Troféu Brasil e Grand Prix), ajuda a 
fomentar o espírito de equipe, pertencimento e família dentro de 
cada agremiação. Isso é fundamental para formar atletas alinhados 
com o espírito solidário que permeia o Reação.”.  
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NÚMERO DE ATLETAS DE JUDÔ: 756 alunos 
no Reação Escola de Judô e 226 atletas do 
Reação Olímpico.
CLASSES DE IDADE QUE ATENDE: O Reação 
Escola de Judô e Reação Educação atendem 
crianças e adolescentes entre 4 e 15 anos.  Já o 
Reação Olímpico atende atletas a partir de 11 anos 
de idade, nas classes Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-
21 e Sênior.
COMISSÃO TÉCNICA: Técnicos Geraldo Bernardes, 
Daniel Loureiro, Guilherme Luna e Márcio Ramalho; 
preparadores físicos Josué Moraes e Paulo Caruso; e 
fisioterapeutas Vanessa Leite e Tom Freitas.
RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO 
DE JUDÔ: Geraldo Bernardes, 9º Dan, técnico da 
Seleção Brasileira de Judô em quatro Olímpiadas
ATLETAS NA SELEÇÃO BRASILEIRA: Rafaela 
Silva, David Moura, Victor Penalber, Igor Pereira, 

Jéssica Pereira e Tamires Crude. 
DATA DE FUNDAÇÃO: 10 de abril de 2003.
INÍCIO DO JUDÔ NO CLUBE: Desde a origem.
TAMANHO DO DOJÔ: Polo Rocinha – 300 m², 
Polo Cidade de Deus – 300 m², Polo Deodoro – 
576 m², Polo Tubiacanga -  200 m²,  Polo Pequena 
Cruzada –  50 m².
AULAS/HORAS DE AULA DE JUDÔ POR DIA: 
Na Rocinha, em média 9 aulas por dia, com 11 tur-
mas ao longo da semana; no Polo Cidade de Deus, 
cerca de 7 aulas diárias, com 12 turmas ao longo 
da semana; em Deodoro, em média 6 aulas, com 6 
turmas; em Tubiacanga, 3 aulas, com 3 turmas;  e 
na Pequena Cruzada 6 aulas, com 13 turmas. 
PIONEIROS DO JUDÔ NO CLUBE:  O meda-
lhista olímpico Flávio Canto, seu técnico Geraldo 
Bernardes, e seu amigo Eduardo Soares.
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BASE

LIÇÕES DO BE RÇO DO JUDÔ

   Brasil reforça os laços com o  Japão por meio de um 
valioso intercâmbio para  seleções de base

Entre os dias 2 e 15 de setembro, jo-
vens judocas brasileiros tiveram uma 
experiência inesquecível em suas car-
reiras: treinar em Tóquio, no Japão, 
berço da modalidade. A Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ) selecionou 29 atletas – 
14 mulheres e 15 homens – das categorias sub-18 
e Sub-21 que tiveram a oportunidade de realizar 
um estágio técnico não só com atletas da base 
japonesa, mas também com campeões olímpi-
cos e mundiais. As equipes brasileiras de base já 
haviam participado de diversos treinamentos na 
Europa e na América do Sul em 2015, mas este foi 
o primeiro treino no ano no país asiático.
“O Japão é a escola do judô. Nada melhor para um 
atleta da base do que ter essa referência. Nosso 
objetivo não era somente o treinamento, mas também buscar os 
fundamentos técnicos para uma equipe ainda em formação. Foi 
uma preparação final para os judocas rumo ao Mundial Júnior 
e também uma forma de fortalecer as transições de categoria. 
Selecionamos atletas em que vemos potencial para os Jogos 
Olímpicos de 2020 e 2024”, explicou o gestor das equipes de 
base da CBJ, Marcelo Theotônio.
No período em que estiveram no Japão, os judocas da equipe 
masculina treinaram na Universidade de Tsukuba, campeã na-
cional em 2015. Já o time feminino ficou baseado na Universidade 
de Budo, uma das mais tradicionais do país asiático. Além dos 
treinamentos, os atletas conheceram pontos históricos de Tóquio, 
como o templo Asakusa, um dos cartões postais mais famosos da 
cidade, e o Instituto Kodokan, onde toda a história do judô teve 
início com o Mestre Jigoro Kano.
Além disso, os judocas da categoria Sub-21 tiveram a oportuni-
dade de observar possíveis adversários no Mundial Júnior, em 
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, entre os dias 23 e 27 de ou-
tubro. Isto porque, durante a estadia em Tóquio, foi disputado o 
Campeonato Nacional Sub-21, que selecionou os judocas japone-
ses para o Mundial.
Uma experiência que a comissão técnica fez questão de fazer os 
judocas brasileiros vivenciarem foi a de cuidar do ambiente em 
que treinam. Os japoneses, sempre antes e depois dos treinos, 
têm o hábito de varrer o tatame. “O japonês tem conduta exem-
plar e valores importantes, como o respeito ao próximo. Cuidar do 
ambiente faz parte disso e queremos criar esse hábito nos nos-
sos atletas. Pretendemos incluir essa prática de varrer o tatame 
aqui no Brasil”, disse o gestor.

Entre os judocas selecionados para o treinamento no Japão es-
tavam os medalhistas no Mundial Sub-18 de Sarajevo, realizado 
em agosto. Igor Morishigue (prata), Michael Marcelino (prata), 
Jéssica Silva (bronze) e Beatriz Souza (bronze) se juntaram a ou-
tros jovens nomes do judô brasileiro em Tóquio.
O intercâmbio entre brasileiros e japoneses no judô não é novi-
dade. Além das equipes de base, o time principal faz, anualmente, 
estágios técnicos no país asiático. Em maio deste ano, tanto a 
equipe feminina quanto a masculina sênior passaram cerca de 
dez dias treinando no Japão.
Em julho, foi a vez dos principais nomes do judô masculino japo-
nês visitarem o Brasil. Eles estiveram no Rio de Janeiro para um 
período de treinamentos com atletas da seleção brasileira sênior 
no ginásio da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx). 
“Entendo que o Japão vê o Brasil como potência no judô, com 
um estilo próprio. Somos um dos poucos países que conseguem 
seguir a risca à tradição do judô japonês. Na Europa isso é mais 
difícil. Temos uma boa relação com o Japão e queremos manter 
isso. Em 2016 teremos os Jogos Olímpicos do Rio. Em 2020, será 
a vez da Olimpíada de Tóquio”, finalizou Marcelo Theotônio. 
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“O JAPÃO É A ESCOLA DO 
JUDÔ. NADA MELHOR PARA 

UM ATLETA DA BASE DO 
QUE TER ESSA REFERÊNCIA”
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LIÇÕES DO BE RÇO DO JUDÔ

   Brasil reforça os laços com o  Japão por meio de um 
valioso intercâmbio para  seleções de base

Edmílson Guimarães, Arquivo Pessoal

DELEGAÇÃO BRASILEIRA NO JAPÃO
COMISSÃO TÉCNICA:
Marcelo Theotonio da Silva - Chefe delegação feminina
Andrea Berti Guedes - Técnica
Yuko Fujii - Técnica
Rodolfo Aparecido de Melo Monteiro - Fisioterapeuta
Edmilson Leite Guimarães - Chefe da delegação masculina
Douglas Eduardo de Brito Vieira - Técnico
Gustavo de Paula Braga - Fisioterapeuta
FEMININO: 
Super Ligeiro 44kg Rita de Cássia Pereira Reis - One Fitness/AM
Super Ligeiro 44kg Larissa Rianne Guimarães Farias - Judo Comunitário 
Instituto Reação/RJ
Ligeiro 48kg Jéssica Carvalho da Silva - São João Tênis Clube/SP
Ligeiro 48kg Nathalia Orpinelli Mercadante - Ass. Marcos Mercadante 
de Judo/SP
Meio Leve 52kg Jéssica Couto  Lima - S.E.L São José dos Campos/SP
Leve 57kg Kamilla Moreira Silva - Minas Tênis Clube/MG
Leve 57kg Vitória Siqueira Andrade - Judô Clube Rocha/MS
Meio Médio 63kg Aléxia Willrich Castilhos - Sogipa/RS
Médio 70kg Bruna Campo Silva - Grêmio Náutico União/RS
Médio 70kg Pamella Barbosa Palma - ADC São Caetano/SP
Médio 70kg Aine Dalete Figueiredo Schmidt - EC Pinheiros/SP

Pesado +70kg Beatriz Rodrigues de Souza  - EC Pinheiros/SP
Pesado +78kg Camila Gebara Nogueira - Sakurá de Judo/MS
Pesado +78kg Ellen de Oliveira Furtado - SESI - SP
MASCULINO: 
Super Ligeiro 55kg Lucas Renbrandt Franco Guimarães - Sogipa/RS
Ligeiro 60kg Vitor Oliveira  Torrente - Sociedade Esportiva Palmeiras/SP
Ligeiro 60kg Kainan Santos Pires - Esporte Clube Pinheiros/SP
Ligeiro 60kg Michael Vinicius de Oliveira Marcelino - SESI - SP
Meio Leve 66kg Daniel Borges Cargnin - Sogipa/RS
Leve 73kg Lincoln Keiiti Kanemoto Neves - Tênis Clube São José dos 
Campos/SP
Leve 73kg David Dias Lima - Esporte Clube Pinheiros/SP
Meio Médio 81 kg Igor da Silva Morishigue - SESI - SP
Meio Médio 81kg Tiago Menezes Pinho - Sogipa/RS
Médio 90kg André Henrique  Humberto - Minas Tênis Clube/MG
Médio 90kg Henrique Abreu Francine - Esporte Clube Pinheiros/SP
Meio Pesado 100kg Leonardo Gonçalves - Sociedade Esportiva 
Palmeiras/SP
Pesado +90kg João Paulo Gonçalves - Zamboneti Judo/SC
Pesado + 100kg Hugo Moura Praxedes - SESI - SP
Pesado + 100kg João Marcos Cesarino da Silva - Sogipa/RS 

>> A equipe feminina na Universidade de Budo, 
uma das mais tradicionais do país asiático

>> Judocas brasileiras aprendem 
uma tradição japonesa: varrer o 
tatame como forma de cuidar do 
ambiente de treino

>> As delegações do Brasil posam no Japão

>> No país dos samurais
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SONHOS COM UM 
FUTURO MELHOR

Projeto Avança Judô no Centr o Pan-Americano de Judô leva 
oportunidade e mu da a vida de jovens

Ao deitar, o garoto, residente em uma região de vul-
nerabilidade social, encosta a cabeça no travesseiro 
e tenta driblar os pesadelos de uma realidade difícil. 
Ao acordar, ele vê que seus sonhos não estão tão dis-
tantes assim: afinal, tem acesso a um local utilizado 
até por atletas de seleção brasileira. A busca pelo sucesso 
fica mais palpável. Essa é a narrativa que dezenas de jovens podem 
agora escrever em suas vidas, a partir da chegada do Avança Judô, 
projeto social da CBJ, ao Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), em 
Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.
Inaugurado no dia 1º de setembro, o novo núcleo do projeto já im-
pacta positivamente a vida de cerca de 100 jovens, de 9 a 12 anos, 
com aulas ministradas duas vezes por semana, transmitindo os va-
lores do esporte e criando oportunidades nos tatames.  Antes sem 
atividades regulares, as crianças passaram a ter uma rotina rica para 

o desenvolvimento, além de estrutura de ponta e acompanhamento 
mais próximo em questões de saúde, como alimentação.
“Nós já detectamos uma melhora no rendimento acadêmico deles. 
Antes, chegavam eufóricos. Atualmente, há uma organização. Em 
pequenos detalhes, nós conseguimos enxergar a mudança no com-
portamento”, descreve Isabele Duran, gestora de projetos da CBJ.
Os jovens praticam o judô na mesma estrutura que foi desenvolvida 
para atender atletas do mais alto rendimento. Por meio de parceria 
com órgãos públicos, eles contam com transporte, refeições, monito-
res, pedagogos e outros profissionais especializados para auxiliar nos 
desenvolvimentos social e esportivo. Fatores que contribuem para 
que um futuro melhor seja construído, dentro e fora dos tatames. 
O foco principal do projeto não é a formação de atletas de alto ren-
dimento, embora isso possa acontecer. Das cerca de 100 crianças 
atualmente praticantes, apenas três já tinham contato com o judô. 

AVANÇA JUDÔ
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SONHOS COM UM 
FUTURO MELHOR

Projeto Avança Judô no Centr o Pan-Americano de Judô leva 
oportunidade e mu da a vida de jovens

A meta é dobrar o número de alunos, ampliar a faixa etária de aten-
dimento e multiplicar os sonhos, seguindo o exemplo do próprio do 
professor do núcleo CPJ, Maicon França, de 31 anos.
Nascido no subúrbio de Salvador, França encontrou no judô a sua 
realização. Graças ao esporte e à dedicação, custeou os estudos e 
ganhou títulos. Agora, quer formar cidadãos com senso crítico por 
meio dessa experiência.
“Na verdade, o judô é uma arte marcial diferente, com intuito de tra-
zer uma disciplina, de eles terem uma reeducação através do espor-
te. Não só educação formal, como também informal”, diz o professor, 
antes de acrescentar: “Já tivemos retorno das escolas, como melhora 
de comportamento e notas. Nosso intuito não é só de apoiar no judô, 
mas também de ajudar no trabalho multidisciplinar”, completa. 
A chance de conquistar um futuro melhor aumenta muito com o 
núcleo CPJ. Em Florianópolis, por exemplo, o professor Nerisvaldo 

Chaves foi aluno do projeto Avança Judô e, atualmente, é o professor 
do polo local.
Ao todo, o projeto social atualmente atende 3.317 crianças e adoles-
centes em 14 estados pelo Brasil. Na Bahia, as aulas são ministradas 
todas as terças e quintas-feiras, em dois períodos. Os jovens já até 
acompanharam eventos como o Campeonato Brasileiro de Judô 
Sub-13, uma oportunidade que encheu os olhos da garotada e, se-
gundo os organizadores, os motivou ainda mais a seguir no caminho 
do esporte.
“Tudo isso é como se fosse um filme. Nós já fizemos uma apresen-
tação e eles foram super bem. Queremos um processo duradouro. 
Queremos fechar parceria de bolsas para esses atletas e faculdades 
no futuro, que o processo seja contínuo”, afirma Maicon. 
Com estrutura e oportunidades, os jovens que se deitam hoje sabem 
que o amanhã pode ser como eles sonham.  
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PELO BRASIL

PARTIU TREINO!
Treinamentos de campo integrados aos Campeonatos Brasileiros  

ajudam na evolução do judô nacional da base ao sênior

“Minha vontade é sair daqui e voar para um dojô, 
para treinar e corrigir o que errei”.  A declaração da cam-
peã mundial Mayra Aguiar ao sair derrotada da final dos Jogos Pan-
Americanos Toronto 2015 traduz o espírito dos grandes judocas que 
buscam o tempo todo superar a si mesmos e alcançar a perfeição 
no que fazem. Nesse quesito, a receita para o sucesso é simples: 
treinar, treinar e treinar. Por isso, a Confederação Brasileira de Judô 
vem investindo em treinamentos de campo nacionais integrados ao 
programa dos Campeonatos Brasileiros de diversas classes, cobrin-
do os custos de hospedagem e transporte de todos os participantes 
e beneficiando cerca de 600 atletas e técnicos de 26 estados por 
meio do Programa de Apoio às Federações (PAF). 
Neste ano, o calendário de eventos nacionais contemplou três gran-
des competições com atividades complementares de treinamentos 
com técnicos e profissionais da seleção brasileira de judô. Em junho, 
mais de 200 atletas e 40 treinadores participaram de estágio técnico 
em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, durante quatro dias, após 
o Campeonato Brasileiro Sub-18 com os técnicos da seleção juvenil, 
Danusa Shira e Douglas Potrich; e com a técnica Yuko Fujii, da equipe 
principal. 
“Não existe mágica para ser campeão. Sempre precisa de repetição, 
ajuste e continuidade. Quem tem paciência para fazer tudo isso res-
ponde bem ao trabalho”, afirmou Yuko, responsável por ministrar, além 
do Sub-18, os treinamentos de campo do Brasileiro Sub-23, em agosto 
em Lauro de Freitas (BA); e do Sênior, em outubro, em Maceió (AL).

Mestre em Educação Física pela Universidade de Hiroshima (Japão) 
e conferencista em performance do esporte na Universidade de 
Bath (Grã-Bretanha), o qual foi o primeiro curso de formação especí-
fico para judô na Europa, a japonesa trabalha nesses treinamentos o 
aprimoramento técnico dos atletas e dos treinadores.
“Eu aprendi fundamentos do judô no Japão e aprendi muito sobre a 
maneira de ensinar judô na Europa. Ainda estou aprendendo e per-
cebendo o que faz o judô do Brasil ser tão forte”, disse.
O intercâmbio e a oportunidade de aprender agradaram, sobretudo, 
aos técnicos que participaram dos treinamentos e puderam absorver 
o que foi passado pela treinadora. 
“O judô brasileiro se espelha muito no judô japonês, e ela é um exem-
plo dessa questão técnica e tática. Esse treinamento só faz agre-
gar conhecimento que, consequentemente, vamos passar para os 
nossos outros atletas”, disse Márcio Rogério da Silva, técnico de 
Pernambuco, que acompanhou a atividade em Campo Grande.
Técnico do Ceará, Rogério Cruz ressaltou também a importância do 
estágio para os atletas e viu nisso uma oportunidade de desenvolver 
o judô em seu estado, reforçando a política de descentralização da 
modalidade implantada pela atual gestão da CBJ, sob o comando do 
presidente Paulo Wanderley Teixeira. 
“Estamos tentando fazer com que o judô dentro do estado atinja 
um nível de excelência de seleção brasileira. Participar de um trei-
no como esse vai engrandecer muito os atletas e os técnicos. Com 
certeza, nós vamos levar todo esse conteúdo que foi passado aqui 

>> A técnica Yuko Fujii durante o TC do sub-18, em Campo Grande
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RESULTADOS - BRASILEIRO SÊNIOR 2015
FEMININO

1º - SÃO PAULO
2º - RIO GRANDE DO SUL
3º - MINAS GERAIS
4º - MATO GROSSO DO SUL
5º - RIO DE JANEIRO
SUPERLIGEIRO
Ouro: Ana Paula Nobre (RS)  
Prata: Amanda Lima (PE)
Bronze: Thays Marinho (MG)
Bronze: Patricia Marques (SC)
LIGEIRO
Ouro: Luana Pinheiro (MG)
Prata: Carolynne Hernandez (AM)
Bronze: Rosileide Barrozo (MS)
Bronze: Natasha Ferreira (PR)
MEIO-LEVE
Ouro: Eleudis Valentim (SP)
Prata: Jéssica Pereira (RJ)
Bronze: Yasmin Lima (CE)
Bronze: Maria Krauss (SC)
LEVE
Ouro: Fabiana Oliveira (SP)
Prata: Kamila Santos (SC)
Bronze: Flavia Cruz (RJ)
Bronze: Manoella Costa (RS)
MEIO-MÉDIO 
Ouro: Veronice Chagas (RS)
Prata: Érika Ferreira (CE)
Bronze: Rafaela Silva (RJ)
Bronze: Mariana Veiga (MS)
MÉDIO
Ouro: Anne Carmo (SP)
Prata: Emory Spontoni (MS)
Bronze: Sarah Nascimento (MG)
Bronze: Ennilara Silva (TO)
MEIO-PESADO
Ouro: Samanta Soares (SP)
Prata: Isadora Pereira (MG)
Bronze: Renata Januário (RJ)
Bronze: Gislaine Araújo (DF)
PESADO 
Ouro: Richele Jordão (SP)
Prata: Rebeca Miranda (MS)
Bronze: Mayara Oishi (PR)
Bronze: Marisa Barreto (RN)

MASCULINO

1º - SÃO PAULO
2º - RIO GRANDE DO SUL
3º - PARAÍBA
4º - PIAUÍ
5º - RIO DE JANEIRO
SUPERLIGEIRO
Ouro: Daniel Silva (RS)
Prata: Jonathan Freitas (SP)
Bronze: Ayrton Pinheiro (PB)
Bronze: Andreu Souza (SC)
LIGEIRO
Ouro: Ivan Sabino (PB)
Prata: Raphael Minoro Miaque (RS)
Bronze: Gabriel Silva (MG)
Bronze: Sergio Nascimento (DF)
MEIO-LEVE
Ouro: Diego Santos (RS)
Prata: Lucas Bernardo (SP)
Bronze: Luciano Loiola (DF)
Bronze: Paulo Cruz (BA)
LEVE
Ouro: Eduardo Katsuhiro Barbosa (SP)
Prata: Igor Pereira (RJ)
Bronze: João Macedo (RS)
Bronze: Luis Filho (PA) 
MEIO-MÉDIO
Ouro: Eduardo Santos (SP)
Prata: Edu Ramos (SE)
Bronze: Marcus Braga (PE)
Bronze: Rafael Macedo (RS)
MÉDIO
Ouro: Raphael Magalhães (SP)
Prata: Roberto Gomes (PI)
Bronze: Marcelo Filho (RS)
Bronze: Felipe Soares (ES)
MEIO-PESADO
Ouro: Rafael Buzacarini (SP)
Prata: Horácio Antunes (RS)
Bronze: Pedro Rezende (MA)
Bronze: Bruno Altoé (ES)
PESADO
Ouro: Renan Nunes (RS)
Prata: Leandro Gonçalves (SP)
Bronze: Francinaldo Segundo (PI)
Bronze: Willian Jacques (SC) 

>> Pódio da disputa feminina do Brasileiro, em Maceió
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para fortalecer o nosso judô do 
Ceará”, prometeu.
Além do trabalho técnico no tatame, vale des-
tacar outras ações que aconteceram durante 
alguns treinamentos como orientação sobre 
comportamento em redes sociais para atletas 
e técnicos das categorias de base em pales-
tra ministrada pelo assessor de imprensa da 
CBJ, Valter França. 
“Tivemos também a oportunidade de or-
ganizar uma mesa redonda em Campo 
Grande com a comissão técnica da CBJ e 
os técnicos dos estados a fim de promover 
um maior alinhamento entre as partes e, 
assim, contribuirmos para o desenvolvi-
mento do judô nacional”, ressalta Marcelo 
Theotônio, gestor das categorias de base 
da CBJ.   
Com o sucesso dos eventos realizados 
em 2015, a Confederação Brasileira de 
Judô manterá como objetivo para 2016 
a continuidade e ampliação do projeto, 
tendo em vista que, no próximo ano, to-
dos os campeonatos nacionais serão 
realizados na moderna estrutura do 
Centro Pan-Americano de Judô, em 
Lauro de Freitas. 
“Nós queremos manter essa inte-
ração, essa troca de experiências 
entre os técnicos e a Comissão 
Técnica da Confederação. Essa 
ação vai ser fundamental para a ge-
ração 2020/2024”, projeta Marcelo 
Theotônio, gestor das categorias 
de base da CBJ.. .
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O Campeonato Brasileiro Sênior 2015, 
maior competição nacional de judô, 
reuniu 232 atletas em dois dias de dis-
putas no ginásio do Colégio Marista, 
em Maceió-AL, no começo de ou-
tubro. O evento foi especial para a 
anfitriã, a Federação Alagoana de 
Judô (Faju), que festejou 40 anos de 
fundação. Os títulos masculino e fe-
minino ficaram com a delegação de 
São Paulo, chefiada pelo campeão 
olímpico Rogério Sampaio. 
“Eu tentei passar para os nossos 
judocas a importância que é para 
o atleta e para o estado conquis-
tar um título brasileiro”, disse o 
medalhista de ouro nos Jogos de 
Barcelona 1992.   
Para o presidente da Faju, pro-
fessor José Nilson Gama, a 
competição foi um presente da 
CBJ aos alagoanos. 
“Há cerca de 15 anos que a 
gente não sediava um evento 
nacional. E então, o profes-
sor Paulo Wanderley, com 
sua sensibilidade e senso de 
gestão, conseguiu congraçar 
os 40 anos da Faju com esse 
Campeonato Brasileiro”, co-
memorou.
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Uma equipe de 
ouro vai de Scania.
Scania. Patrocinadora 
ofi cial do judô brasileiro.
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É motivo de muito orgulho para a Scania ser a marca 
escolhida pela Confederação Brasileira de Judô para 
apoiar, incentivar e transportar a equipe brasileira.
Ônibus rodoviário Scania. O ônibus de ouro do Brasil.

Faz diferença ser Scania.

facebook.com/ScaniaBrasil app/ScaniaBR
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SÊNIOR

BASTIDORES

Érika Miranda e Victor Penalber 
relembram detalhes das conquistas 

das medalhas no Mundial Astana 2015 

Uma medalha é conquistada com muito sangue, suor 
e lágrimas. E cada judoca tem uma maneira de se 
preparar para chegar lá. Muitas coisas são comuns a todos 
os atletas: treino técnico e tático, lutas em competições por todo o 
mundo, análise dos seus vídeos e dos principais adversários, alimen-
tação balanceada, preparação física na medida certa, preparação 
mental, entre outras. Mas existe muita história por trás do que se vê 
dentro da área de combate. No judô, especialmente, toda medalha de 
bronze pressupõe uma recuperação, um reerguimento instantes de-
pois de uma derrota. Assim foi com Érika Miranda e Victor Penalber, 
que aqui lembram bastidores dos seus pódios históricos no Mundial 
Astana 2015.

A MEDALHA ERA A QUADRADA
A imagem do fundo de tela do celular de uma pessoa pode dizer mui-
to sobre ela. No caso do telefone da meio-leve da seleção brasileira 
de judô, Érika Miranda, essa imagem representa o que ela almeja em 
sua próxima competição. 
“Sempre que tem uma competição que eu julgue importante, que 
seja um objetivo pessoal, eu gosto de colocar a medalha de ouro des-
sa competição como fundo de tela do meu celular para olhar para 
ela todo dia. É um lembretinho, não é superstição”, explica. “Todo dia 
olhar para ela é alimentar aquilo que é meu sonho.”
Nos últimos Mundiais e no Pan de Toronto foi assim. Toda vez que 
Érika recebia uma ligação, uma mensagem ou quando o despertador 
tocava cedo pela manhã, lá estava a bendita medalha brilhando na 
tela para que um dia brilhasse, enfim, no peito da judoca. No Mundial 
de Astana, porém, além das adversárias duríssimas, ela enfrentou ou-
tra dificuldade no caminho para o lugar mais alto do pódio.
“Ninguém achava a imagem da medalha”, relembra. “Aí saiu uma linda, 
redonda e eu falei: ‘é esta’. Coloquei no meu celular, admirava ela todo 
dia. Mas, no primeiro dia de competição, veio a surpresa. A medalha 
era quadrada, toda diferente da que eu tinha colocado no telefone. 
No dia seguinte eu lutei. Vi de perto a medalha de ouro original e pen-
sei: ‘se eu tivesse te visto há umas duas semanas, você estaria comi-
go aqui agora’, brinca, depois de conquistar o bronze no Cazaquistão, 
sua terceira medalha em Campeonatos Mundiais, somada à prata ao 
bronze do Rio 2013 e Chelyabinsk 2014, respectivamente.
É claro que o dispositivo de motivação da atleta de 28 anos é um de-
talhe complementar de todo o sacrifício e trabalho duro nos treina-
mentos que ela vem realizando ao longo dos anos em busca de seus 
sonhos. Em Astana, além da medalha errada, um segundo separou 

Érika da final mundial. Depois de um início avassalador com três vi-
tórias por ippon, a brasileira dominou o combate contra a tricampeã 
mundial Misato Nakamura, do Japão, na semifinal, mas sofreu um 
golpe de wazari quando não tinha mais tempo para reagir. Tempo 
que lhe faltou também para se recompor na busca pelo bronze con-
tra a italiana Odette Giuffrida.  
“Mundial é uma competição muito cansativa, então você tem que 
ir preparada para uma guerra. Na guerra você pode tomar um tiro, 
mas ainda ter chances de sobreviver ali dentro. Eu não tive tempo 
nenhum de digerir o que aconteceu na minha semifinal. Quando eu 
voltei para a luta do bronze foi que eu senti a tristeza. Eu nunca tive 
que me segurar tanto para não chorar. Não podia demonstrar fraque-
za naquele momento”, lembra. 
Forte, Érika foi ao tatame, encarou a adversária e a decepção pela 
derrota, mas começou displicente no combate, levando um puxão de 
orelhas logo no início. O grito da técnica Rosicleia Campos chegou 
ao ouvido da judoca com a mesma velocidade e eficiência do golpe 
da japonesa. “É sua última chance! Você veio para arbitrar ou para 
lutar?”, berrou a treinadora. 
“Aí, eu acordei, consegui impor meu ritmo e ganhar a medalha. Mas eu 
sei que a gente nunca vai estar preparada para aquilo que eu senti”, 
afirma a atleta, referindo-se à queda para a qual ela já traçou a estra-
tégia para se levantar. “Quando eu cheguei ao Brasil, retornei ao traba-
lho nesse ponto, para fortalecer o psicológico. Aumentei o número de 
sessões com a psicóloga Luciana Castelo Branco e estou tentando ser 
mais disciplinada nos trabalhos que eu tenho que fazer”, explica.
Entre os principais exercícios fora do tatame, Érika pratica meditação 
para trabalhar a concentração e o controle da respiração. O objetivo 
é reduzir a ansiedade e a tensão nos momentos decisivos. 
“Eu vejo evolução nesse trabalho todos os dias. No mundial de 2014 
eu perdi a 40 segundos do fim de uma luta em que eu estava supe-
rior. Esses 40 agora passaram para um segundo. E dentro deste ano 
que eu tenho até os Jogos do Rio, esse um segundo não vai mais 
existir”, diz. 

RIR E LUTAR COM ALEGRIA
Os Jogos Pan-Americanos Toronto 2015 foram a primeira experiên-
cia de Victor Penalber em uma competição multiesportiva. Pode-se 
dizer até que foram a realização de um sonho. Mas a medalha de 
bronze teve um gosto de “quero mais”, já que depois de estar vencen-
do a semifinal contra o cubano Ivan Morales, acabou sofrendo a vira-
da. O resultado serviu de estímulo para que o carioca intensificasse 
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BASTIDORES

um trabalho bastante individualizado que já vinha sendo 
feito nos últimos meses. Foi um marco da campanha que 
culminaria com o pódio no Mundial Astana 2015.
“Nos últimos tempos, o trabalho que tenho feito no Rio, 
principalmente com o Josué Moraes (preparador físico), com a sen-
sei Yuko Fujii e  o sensei Rodrigo Rocha, com o pessoal que trabalha 
comigo no Instituto Reação, os treinos têm sido cada vez mais es-
pecíficos”, conta Penalber.  “E uma das coisas que foram vistas nas 
últimas competições foi a minha dificuldade de lutar contra canhoto. 
Foi intensificado isso no treino. Teve também um mapeamento da 
área de análise de desempenho da CBJ do tempo de luta, do meu 
ritmo durante os cinco minutos de combate para que, durante a pre-
paração física, fossem trabalhados estímulos bem parecidos com o 
que é a competição, a fim de melhorar a minha forma”, disse.
E isso ficou visível durante o Mundial, especialmente na luta pelo 
bronze em que enfrentou o georgiano Avtandili Tchkrishvili, o de-
tentor do título de campeão mundial. Penalber se mostrou bastante 
tranquilo durante o combate e, principalmente, não demonstrou can-
saço nem correu grandes riscos. Mas, antes disso, precisou erguer a 
cabeça depois da derrota para o francês Loic Pietri nas quartas de 
final. O sonho de ser campeão mundial ficava adiado ali, mas não o 
da primeira medalha na competição.
“É muito ruim quando você acaba com o sonho do ouro. Mas conse-
gui manter minha tranquilidade, sobretudo porque eu sabia o quanto 
era importante uma medalha de bronze nesse campeonato e sabia 
que poderia chegar”, contou. “Repetia pra mim mesmo que não podia 
deixar aquilo me afetar, e acho que foi isso que me deu mais vontade 
de agarrar essa medalha com toda a minha força”, relembra.
E foi uma reviravolta em grande estilo já que o ippon sobre o mol-
davo Valeriu Duminica na repescagem foi eleito um dos mais boni-
tos da competição por um portal especializado. Mas o Mundial do 
Cazaquistão teve uma peculiaridade. Diferentemente da maioria das 

competições, a repescagem foi disputada junto ao bloco final, depois 
do intervalo. Victor relembra que a preparação entre uma luta e outra 
é um dos pontos chaves para o bom desempenho numa competição 
longa como é um Mundial. A categoria meio-médio (81kg) teve 75 
atletas inscritos. Victor, que saiu de bye na primeira rodada, teve que 
fazer seis lutas para chegar à medalha.
“A recuperação de uma luta para outra durante o Mundial é um tra-
balho contra o tempo. Você tem que seguir a prescrição da nutrição. 
Às vezes, o braço está duro e você tem que soltar para a próxima luta. 
Esse é o papel da massoterapia e da fisioterapia. Eu só pensava em 
me recuperar para a próxima luta”, disse o atleta, que tinha sido nono 
no Mundial de 2013 e sétimo em 2014.
Judocas costumam deixar o fator sorte de lado na preparação para 
uma competição. Mas quase todo brasileiro tem uma um amuleto da 
sorte que carrega consigo como forma de dar mais confiança. Com 
o apelido de Holyfield (em alusão ao ex-boxeador norte-americano 
Evander Holyfield), primeiramente por um roxo no rosto que lembra-
va o de um atleta de boxe e depois pela força física, Penalber expli-
cou o que lhe dá um fôlego extra.
“Minha mandinga é treinar. Eu me sinto bem quando eu estou bem 
treinado, preparado. Quando você chega à competição, tem que fa-
zer tudo que pode para se sentir bem. Procuro me cercar das coisas 
que me fazem bem, das pessoas que me fazem bem”, comentou. 
Mas não é só isso. 
“Talvez o meu amuleto seja buscar o equilíbrio, não só na parte de 
estudo e treinamento mas também de vez em quando estar rindo, 
soltando uma piada, se divertindo com os amigos. Rir é a minha ‘man-
diga’ para lutar com alegria”. 
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CONTRIBUIÇÃO 
DE PESOJudô conquista 11 medalhas 

para o Brasil na 6ª edição da 
competição, na Coreia do Sul

A Coreia do Sul, uma das potências do judô mun-
dial, viu o brilho dos judocas brasileiros nos tatames 
montados no KAFAC Sports Complex, na cidade de 
Mungyeong, para a sexta edição dos Jogos Mundiais 
Militares (JMM). O Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de 
medalhas da modalidade, com 11 medalhas conquistadas — cinco ou-
ros, três pratas e três bronzes. A Rússia ficou em segundo lugar, com 
oito; e os sul-coreanos acabaram em terceiro, com sete. 
Com o bom desempenho, o judô ajudou o Brasil a terminar na segunda 
colocação no quadro geral da competição, com 84 pódios, sendo 34 
ouros, 26 pratas e 24 bronzes. A modalidade foi a segunda que mais 
deu medalhas à delegação brasileira, atrás apenas da natação. 
“Esse resultado é mais uma prova de que o sistema de parcerias mon-
tado pela CBJ é muito eficiente. Conseguimos estar entre as modali-
dades que mais contribuíram para que o Brasil ficasse em uma posição 
de destaque nos Jogos Mundiais Militares, mantendo a tradição ven-
cedora da modalidade neste tipo de competição”, disse o presidente 
Paulo Wanderley Teixeira, lembrando que nas outras cinco edições 
dos JMM, o judô já havia conquistado 20 medalhas. “Agradecemos 
ao Major Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, presidente 
da Comissão Desportiva Militar do Brasil; ao General de Divisão Décio 
dos Santos Brasil, presidente da Comissão Desportiva do Exército; e 
ao Almirante Carlos Chagas Vianna Brada, presidente da Comissão 
Desportiva da Marinha; pelo apoio aos nossos atletas e pela confiança 
depositada na CBJ”, concluiu.
Os dois primeiros ouros do judô nos JMM vieram logo no primeiro dia 
de disputas, com as equipes masculina e feminina. Após um susto no 
primeiro duelo, perdendo para a Rússia por 3 a 2, as meninas se re-
cuperaram e venceram todos os confrontos até a decisão — contra 
Quênia, Mongólia, China e Polônia — por 5 a 0. A equipe feminina foi 
formada por Sarah Menezes, Rafaela Silva, Mariana Silva, Maria Portela, 
Nádia Merli e Rochele Nunes.
“Essa medalha é muito boa, principalmente por ser em cima das 
polonesas, pois tínhamos perdido para elas no campeonato civil”, 
explicou a médio Maria Portela.
Já o time masculino bateu o Chile por 5 a 0, o Azerbaijão por 4 a 1 
e, na semifinal, desbancou os sul-coreanos por 3 a 2 num duelo em 
que a vitória veio no último combate, entre Walter Santos e Ji Won 
Jung. Na decisão, Charles Chibana, Leandro Cunha, Eduardo Bettoni 
e Walter Santos marcaram pontos para o Brasil. O único ponto da 

Mongólia foi conquistado porque Leandro Guilheiro sentiu um des-
conforto e foi poupado da decisão. 
“Pegamos adversários difíceis, como a própria Coreia, dona da casa, 
mas nosso grupo tem muita qualidade”, disse o leve Leandro Cunha.
No primeiro dia de competição no individual, foram mais quatro me-
dalhas, sendo dois ouros com Felipe Kitadai (60kg) e Mariana Silva 
(63kg), uma prata com Rafaela Silva (57kg) e um bronze com Sarah 
Menezes (48kg).
“Treinei muito e consegui mostrar isso nos tatames. Estou muito 
feliz”, disse Kitadai. 
“Vim para essa competição buscando coisas novas, sempre com o 
intuito de melhorar. Agora o foco é trabalhar forte visando aos Jogos 
Olímpicos”, comentou Mariana.
Fechando a participação do judô no Jogos Mundiais Militares, 
Eduardo Bettoni (90kg) foi ouro; Walter Santos (+100kg) e Maria 
Portela (70kg) ficaram com a prata; Nádia Merli (78kg) e Rochele 
Nunes (+78kg) conquistaram o bronze e Luciano Correa (100kg) ter-
minou na quinta colocação.
“Eu sabia que não seria fácil, mas estava bem treinado e preparado”, 
disse Bettoni. “O foco agora é treinar cada vez mais, pensando nos 
Jogos Olímpicos de 2016”, completou.
A missão do judô verde-amarelo rumo aos Jogos Mundiais Militares 
começou ainda em solo brasileiro. Antes de embarcar para a Coreia, a 
equipe se concentrou na Escola de Educação Física do Exército, no Rio 
de Janeiro. No último treino, os judocas receberam a visita do General 
Brasil. A exemplo do que faz 
a CBJ nas principais compe-
tições, o Brigadeiro Amaral 
já traçou uma meta para os 
militares que competirão no 
Jogos Olímpicos.
“Nossa meta para 2016 é 
a de cem a 120 atletas na 
delegação olímpica. Em 
Londres 2012, nossos 
atletas ganharam cinco 
das 17 medalhas do país. 
Em 2016, queremos dez 
medalhas”, projeta. 
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ENTREVISTA

Responsável pelos Jogos Escolares no Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2004, Edgar Hubner tem papel 
importante no trabalho com as categorias de base no país. Em setembro, em conjunto com a Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ), o Gerente Geral de Juventude e Infraestrutura do COB participou da escolha de 64 
judocas e 16 técnicos que estiveram nos Jogos Escolares da Juventude Fortaleza 2015 para um período de 
treinamento em Pindamonhangaba (SP), em janeiro de 2016, com treinadores da seleção brasileira.
Campeão e vice de cada uma das oito categorias disputadas durante o evento, na capital cearense, tanto no masculino quanto no feminino, 
foram convocados para formar a seleção de Judô dos Jogos Escolares e participar do treinamento. Além deles, outros 32 judocas observados 
por técnicos da CBJ também integram o time. 
O treinamento na cidade paulista será mais uma ação da parceria de sucesso entre o COB e a CBJ. 
Uma das treinadoras a ministrar o trabalho no próximo ano será a japonesa Yuko Fujii, contratada pelo 
COB em 2013 e cedida à CBJ. Nesta entrevista, Edgar Hubner fala do trabalho em conjunto das duas 
entidades, o treino em 2016 e sobre a sua carreira.

Judô em Revista: Como foi a seleção dos atletas e técnicos para o treinamento em 2016?
Edgar Hubner: Queríamos avançar no processo. Já são 11 anos de Jogos Escolares e queremos cada 
vez mais envolver um maior número de crianças. Assim os talentos começam a surgir. Então, avalia-
mos como poderíamos dar uma atenção especial aos melhores atletas, aqueles que se destacaram 
na competição. Definimos essa ideia do treinamento com os técnicos da Seleção Brasileira, algo que 
fazemos com o vôlei há quatro anos. A CBJ estabeleceu os critérios para convocar os atletas, mas 
nós solicitamos a presença dos professores. São eles que motivam os alunos e tocam os projetos nas 
cidades. O COB fará toda a parte operacional e custeará o treinamento.

JR: Qual a importância desse intercâmbio para os jovens judocas e treinadores?
EH: Enorme. São nomes que podem estar nos Jogos Olímpicos da Juventude 
em 2018. É uma meta nossa. Ano passado, a Layana Colman foi ouro 
na categoria até 52kg nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanjing 
(China). Ela esteve conosco nos Jogos Escolares. Também teremos os 
Jogos Sul-Americanos da Juventude em Santiago, em 2017. Este inter-
câmbio faz parte do processo de qualificação dos profissionais e é uma 
grande oportunidade de treinamento para os jovens com potencial.

JR: Qual a programação do treinamento em janeiro de 2016?
EH: A montagem da programação está a cargo do Marcelo 
Theotônio, gestor das equipes de base na CBJ. Devemos ter treinos 
pela manhã e à tarde, além de palestras no período da noite.

“A CBJ SEMPRE FOI UMA GRANDE 
PARCEIRA, SEMPRE PRESENTE 

NOS NOSSOS PROJETOS 
E QUALIFICANDO 

SEUS FUNCIONÁRIOS”
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EDGAR HUBNER
Dirigente responsável pelos Jogos Escolares do COB 

destaca os frutos do trabalho com a CBJ

JR: Qual a importância do trabalho de parceria entre o COB 
e a CBJ?
EH: Para o COB é fundamental. A CBJ está conosco desde o iní-
cio, é uma das confederações com o maior número de participan-
tes nos Jogos Escolares. É a modalidade principal em termos de 
resultado. A CBJ sempre foi uma grande parceira, sempre presen-
te nos nossos projetos e qualificando seus funcionários.  É uma 
parceria verdadeira que traz benefícios para as duas entidades.

JR: Quais os frutos desta parceria?
EH: São muitos. A Sarah Menezes, primeira campeã olímpica 
do judô feminino brasileiro, foi bicampeã dos Jogos Escolares. 
A Mayra Aguiar é outra judoca que esteve conosco. O Victor 
Penalber, hoje um medalhista em Campeonato Mundial, foi es-
colhido o melhor atleta escolar no Prêmio Brasil Olímpico anos 
atrás. São muitos exemplos. Temos a união da detecção de talen-
tos com o alto rendimento. 

JR: Você também trabalhou com a CBJ nos centros de trei-
namento antes de grandes eventos. Este ano, por exemplo, 
teve o trabalho em York antes dos Jogos Pan-Americanos 
de Toronto. Fale um pouco sobre isso.
EH: York foi uma decisão em conjunto. A CBJ queria simular a 
preparação que pretende adotar antes dos Jogos Olímpicos Rio 
2016. Era um CT com privacidade, com local de treino exclusi-
vo, controle adequado da alimentação e acesso para integran-
tes da comissão técnica que não estiverem credenciados para 
os Jogos. Foram as melhores condições, algo que pretendemos 
reproduzir em 2016.

JR: Antes de ficar em York, a seleção brasileira fez uma 
concentração no Brasil, no CT em Mangaratiba, no Rio de 
Janeiro. Isso vai se repetir em 2016, certo?
EH: Isso também fez parte da simulação para 2016. A CBJ pre-
tende ficar em Mangaratiba antes dos Jogos Olímpicos. Manter 
os atletas afastados das dispersões de uma Vila Olímpica, contro-
le maior do treino sem precisar dividir com outros países. É uma 
gestão melhor do grupo. Isso melhora muito a preparação, tira 
uma série de distrações do atleta, mantendo-o focado.

JR: Nos Jogos Olímpicos de Londres você cuidou do CT ex-
clusivo do COB em Crystal Palace. Como foi esse trabalho?
EH: Cada modalidade tem a sua forma de preparação. Não digo 
que este modelo serve para todas, cada uma escolhe o que acha 
melhor, mas essa estrutura exclusiva proporciona uma maior 
tranquilidade para se treinar. Como disse anteriormente, facilita a 
gestão do grupo. Foi um trabalho importante e que vou repetir na 
Rio 2016, pois já estou designado para comandar o CT do COB na 
Escola de Educação Física do Exército, na Urca.

JR: Além de trabalhar nestes CTs em eventos, você tam-
bém comanda o CT Time Brasil, no Parque Aquático Maria 
Lenk. Como é o trabalho lá? O judô já utilizou a instalação 
algumas vezes.
EH: Ali é outra estrutura. Não há um controle de alimentação ou 
hospedagem, trata-se de mais uma área de preparação, de trei-
namento. As modalidades utilizam de acordo com o seu interes-
se. Os atletas vão para lá, passam o dia e depois vão embora. É 
uma área exclusiva de treinamento, sem assédio. É mais uma área 
de apoio para o trabalho e planejamento da CBJ.

JR: Falando um pouco da sua carreira, conte como foi sua 
vida como atleta do handebol.
EH: Sou do Paraná. Comecei a jogar em Curitiba em escola pú-
blica. Joguei na Seleção da faculdade, na Seleção do Paraná, em 
que fui capitão por dez anos. Depois fui presidente da Federação 
do Paraná, supervisor de Seleções. Até que, em 2004, o Nuzman 
(Carlos Arthur, presidente do COB) me convidou para comandar 
a criação dos Jogos Escolares.

JR: Fale um pouco do seu trabalho no COB.
EH: Como disse, fui convidado para assumir a coordenação dos 
Jogos Escolares. Hoje sou o Gerente Geral dos Jogos Escolares e 
Gerente Geral de Juventude e Infraestrutura no COB. Nos Jogos 
Pan-Americanos do Rio, em 2007, fui o coordenador dos eventos-
-teste e Diretor de Rádio e TV. Fui diretor da Casa Brasil nos Jogos 
Olímpicos de Pequim, em 2008. Diretor do CT de Crystal Palace e 
do CT Time Brasil. E fui Chefe de Missão do Brasil nos Jogos Sul-
Americanos de Praia, em Vargas, na Venezuela, em 2014. 
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32

JU
D

Ô
 E

M
 R

E
V

IS
TA

N
O
 1

3 
• 

O
U

T
U

B
R

O
 2

0
15

ESPECIAL

Fo
to

s:
 V

al
te

r F
ra

nç
a/

 C
B

J

GESTÃO TECNOLÓGICA
Federação Catarinense se renova e se destaca no uso da plataforma Zempo em competições

Quando foi lançado pela Confederação Brasileira 
de Judô em dezembro de 2012, o Zempo, multipla-
taforma de gestão, tinha como objetivo facilitar a 
organização e execução de competições por todo 
país. Por isso, é um software livre, disponibilizado gratuitamente 
para todas as Federações interessadas. Passados quase três anos, 
uma análise dos números mostra que a Federação Catarinense de 
Judô (FCJ) está na dianteira do uso da ferramenta. São cerca de 
quatro mil atletas cadastrados no Zempo, o maior número entre as 
27 Federações. Uma conquista que só foi possível pela mobilização 
de todos os envolvidos no processo.
“Sem dúvida, a parceria com os clubes e seus respectivos profes-
sores foi de fundamental importância neste quesito. Porém, con-
quistamos rapidamente a 
confiança de todos porque 
sabíamos que a CBJ jamais 
deixaria uma de suas filiadas 
na mão. Se esse programa 
não desse certo, fatalmente 
seriam desenvolvidos ou-
tros programas para aten-
der esta necessidade”, disse 
o presidente da Federação 
Catarinense, professor Silvio 
Acácio Borges. “Vale também 
ressaltar a competência da 
nossa coordenação de even-
tos, que abraçou a proposta 
e não mediu esforços para 
atingirmos nossos propósi-
tos. Hoje temos 100% dos 

nossos filiados ativos dentro do sistema Zempo”, analisou.
A inscrição de todos os filiados facilita a inscrição dos próprios 
atletas nos campeonatos nacionais, mas não somente neles. A 
Federação Catarinense também foi pioneira na realização de todas 
as suas competições com a gestão do Zempo. A primeira foi em 
março de 2013. Até o momento, nada menos que 69 competições 
da FCJ, entre Estaduais, Interestaduais, Jogos Abertos, Estudantis 
e Universitárias, foram cadastradas pela plataforma. Um número 
muito expressivo.
“A nossa gestão assumiu a FCJ em 7 de março de 2013 e já em 
nosso segundo evento do calendário em 29 de março passamos a 
adotar o Zempo. Desde então, todos os nossos eventos passaram 
a ser gerenciados por esta ferramenta”, comenta Borges. “Talvez 

por sermos uma das primeiras fe-
derações a adotar esta plataforma, 
tivemos total apoio da CBJ, na figu-
ra do presidente Paulo Wanderley, 
o qual colocou sua equipe para nos 
auxiliar”, lembrou o presidente da 
FCJ.
Na ocasião, a Confederação 
Brasileira enviou um representan-
te da área de gestão de eventos 
para auxiliar o uso dos módulos 
de competição e placar do Zempo 
na realização da Seletiva Estadual 
sub-13, sub-15 e sênior para o 
Campeonato Brasileiro da Região V 
e do Campeonato Estadual sub-21. 
O estágio de conhecimento do 
Zempo por parte dos colaboradores 

PASSADOS QUASE TRÊS ANOS, 
UMA ANÁLISE DOS NÚMEROS 
MOSTRA QUE A FEDERAÇÃO 

CATARINENSE DE JUDÔ (FCJ) 
ESTÁ NA DIANTEIRA DO USO 

DA FERRAMENTA. SÃO CERCA 
DE QUATRO MIL ATLETAS 

CADASTRADOS NO ZEMPO, 
O MAIOR NÚMERO ENTRE 

AS 27 FEDERAÇÕES
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>> Silvio Acácio Borges, presidente da federação de Santa Catarina, ao lado de 
      Paulo Wanderley Teixeira, presidente da CBJ

“O EXEMPLO DE SANTA 
CATARINA MERECE SER 

DESTACADO. O ZEMPO É UMA 
FERRAMENTA INOVADORA, 

COMPLETA E DE GRANDE 
UTILIDADE PARA TODOS 
OS PROCESSOS DO JUDÔ 

BRASILEIRO. É UMA FACILIDADE 
QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DE 

TODAS AS FEDERAÇÕES”

O QUE É O ZEMPO?
O Zempo é a plataforma de gestão do judô nacional. Todas as ações referentes à modalidade podem ser executadas por meio 
dele: desde a gestão de competições, sistemas de placar, comunicação interna (Dojô), diversos tipos de relatórios, 
emissão de boletos, exibição animada de sorteios, entre outras funcionalidades.
O registro correto dos judocas é obrigatório para todos os atletas que pre-
tendem participar de competições nacionais e internacionais realizadas no 
Brasil, bem como para exames de graduação e arbitragem. Para os prati-
cantes, treinadores e clubes terem acesso ao Zempo, basta solicitar o seu 
cadastro à Federação a que é filiado.
São atualmente 31.911 atletas federados registrados, outros 2.770 “avul-
sos” (atletas não-federados mas que podem participar de competições 
como Jogos Escolares e Jogos Abertos) e 893 estrangeiros. Ou seja, o 
número só de atletas cadastrados ultrapassa 35 mil. A plataforma ainda 
tem o registro de 1.117 técnicos, 874 árbitros, 88 colaboradores da CBJ 
e 1315 clubes de todo o Brasil. 
Já foram realizadas mais de 600 competições pela plataforma, sendo 
que apenas 45 organizadas pela CBJ. Uma ferramenta completa, com 
um banco de dados impressionante e que continua crescendo.

ficou claro nos dois importantes eventos organi-
zados pela Federação Catarinense, o Troféu Brasil 
Interclubes em Blumenau, em 2014; e o Super Desafio 
BRA Brasil e Colômbia em São José. Prova da parceria 
entre a FCJ e a CBJ.
“Como profundo conhecedor da história do Judô Catarinense, 
pois sou colaborador desta entidade desde quando ainda era 
atleta, é visível que todo esse excelente momento que viven-
ciamos está embasado na administração do judô nacional, que 
nos propiciou condição de organizarmos campeonatos de pon-
ta. Todos os nossos eventos têm o mesmo visual dos maiores 
da modalidade”, concluiu Silvio Acácio Borges.

“O exemplo de Santa Catarina merece ser destacado. O Zempo 
é uma ferramenta inovadora, completa e de grande utilidade 
para todos os processos do judô brasileiro. É uma facilidade 
que está à disposição de todas as federações”, afirmou o presi-
dente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira. 
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POR ONDE ANDA

SORAIA 
ANDRÉ

GUERREIRA & PIONEIRA

Judoca que disputou o primeiro Mundial feminino, Soraia 
André quebrou barreiras para vencer nos tatames e na vida

A maior vitória de uma verdadeira campeã é sobre 
as barreiras da vida. E é assim que podemos definir a trajetó-
ria de Soraia André dentro e fora dos tatames, numa carreira marca-
da por conquistas importantes como a medalha de ouro nos Jogos 
Pan-Americanos de Indianápolis-1987, na categoria meio-pesado 
(-72kg), além das medalhas de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 
Caracas-1983, na categoria pesado (+72kg); e Havana-1991, na cate-
goria absoluto.
Nascida em 12 de junho de 1964, 
na Casa Verde, bairro localizado 
na zona norte de São Paulo, Soraia 
foi registrada apenas no dia 9 de 
agosto de 1964, data que é reco-
nhecida como o seu aniversário. 
Seu pontapé inicial no judô surgiu 
em uma brincadeira. Filha mais ve-
lha de Israel Laércio André e Neide 
de Jesus, em uma família de cinco 
irmãos, teve infância humilde. Sem 
muitos brinquedos à disposição, 
divertia-se com poemas e rimas. 
Certo dia, pediu ao pai um gravador como presente de Natal, e para 
tentar convencê-lo, rimou gravador com judô.
O que começou como brincadeira despertou curiosidade e interesse 
na menina. A rima não poderia ser apenas uma coincidência. Pediu 
ao pai para ser levada ao esporte, em 1976, na Associação de Judô 
Imirim, na Zona Norte de São Paulo. No local, os atletas eram em sua 
grande maioria do sexo masculino; as únicas alunas eram orientais, 
filhas dos professores que lecionavam judô na associação. No início, 
a pequena Soraia foi impedida de treinar, sob o argumento de que as 
alunas só podiam ser as filhas dos professores. Mas após o pai insistir, 
a Soraia foi aceita. Ao todo, eram 12 meninas, que apelidaram a novata 
de “Japonegra”, em alusão à mistura de raças que ela representava ali. 
“Eu via as características do judô parecidas com as da dança, como 
mobilidade, leveza. Eu pesava 80kg quando tinha 11, 12 anos de idade, 
e tinha muita facilidade de aprender. Fiquei praticando e treinando, 
enquanto as outras meninas começaram a parar, uma a uma. Em 

determinado momento, passei a ser a única mulher na academia, e me 
informaram que as aulas seriam canceladas. Mas não desisti e passei 
a treinar com os rapazes”, explica Soraia.
Na época, as mulheres eram proibidas de disputar competições em 
esportes que fossem “incompatíveis com o sexo feminino, como lutas 
de qualquer natureza, futebol de praia, futebol de salão, polo aquático, 
halterofilismo e beisebol”, de acordo com o decreto lei 3199/65, ins-
taurado pelo Governo Militar. Mesmo com as proibições, Soraia nunca 

abdicou do sonho de disputar tor-
neios de judô.
E em 1979, sua espera acabou. Com 
a liberação de competições para 
mulheres, Soraia disputou seus pri-
meiros torneios de judô em 1980: 
participou do Campeonato Paulista 
e conquistou o Campeonato 
Brasileiro – realizado na Gama 
Filho, no Rio de Janeiro – na cate-
goria pesado e absoluto, ganhan-
do a vaga para o primeiro Mundial 
Feminino de Judô, que foi realizado 

no Madison Square Garden, em Nova York. Mas, contra europeias, asi-
áticas e americanas que treinavam mais e possuíam mais experiência, 
não foi longe na competição. Na época, era apenas faixa verde, en-
frentando diversas competidoras que já tinham a faixa preta.
“Fiquei abismada com a diferença de técnica. Vi algumas mulheres 
faixa preta no Paulista, mas não era algo normal para nós. Fomos 
amassadas no Mundial. O preparo delas (estrangeiras) era muito 
maior do que o nosso”, afirma.
Após o primeiro Mundial, passou a participar de campeonatos in-
ternacionais. Em 1982, foi ouro no Campeonato Pan-Americano de 
judô nas categorias pesado e absoluto, no Chile. A partir de então, 
acumulou pódios até chegar a uma conquista inédita nos Jogos Pan-
Americanos de Indianápolis -1987, com a primeira medalha de ouro do 
judô feminino brasileiro na história da competição – depois, no mes-
mo Pan, Mônica Angelucci conquistaria o ouro na categoria ligeiro 
(-48kg).

“O JUDÔ ME TIROU DA 
MARGINALIDADE, ME DEU UM 
FUTURO, ME ENSINOU A SER 

UMA PESSOA PERSEVERANTE, 
QUE NUNCA SE ACOMODA 

COM DERROTAS”
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PERFIL
NOME: 
Soraia André César

NASCIMENTO: 
9 de agosto de 1964 (registro) / nascida no dia 
12 de junho de 1964, em São Paulo, São Paulo

CONQUISTAS E CARREIRA:

JOGOS PAN-AMERICANOS
• Bronze em Caracas-1983, na categoria pesado 
(+72kg); 
• Ouro em Indianapolis-1987, na categoria meio-
pesado (-72kg); 
• Em Havana-1991, na categoria livre;

CAMPEONATO PAN-AMERICANO
• Ouro nas categorias pesado e livre no 
Chile-1982; 
• Prata nas categorias meio-pesado e livre em 
Cuba-1985; 
• Prata na categoria meio-pesado em Porto 
Rico-1986;

CAMPEONATO BRASILEIRO: 
• Ouro na categoria pesado em 1980.

>> No topo do pódio, ao lado do americano Irwin 
Cohen, medalha de prata; e do cubano Roberto 
Batista Cobas e do canadense Chris Preobrazenski, 
medalhistas de bronze

Mas Soraia não parou de quebrar barreiras. Conseguiu se classificar nas seletivas para 
os Jogos Olímpicos de Barcelona-1992, quando o Brasil levou uma delegação completa, 
com sete homens e sete mulheres. Contudo, com o estresse pela falta de patrocínio e as 
limitações nas condições de treinamento, não foi longe na disputa pelo pódio olímpico. 
Depois de todas as dificuldades que teve de enfrentar ao longo de sua carreira nos 
tatames, Soraia encarou um novo desafio. Em 2014, se formou em Psicologia, pela 
UNIABC. Atualmente, trabalha na Prefeitura de Santo André como auxiliar técnica da 
equipe de judô da cidade, além de ser professora de judô nas aulas de Educação 
Física no Núcleo Educacional de Santo André. Além disso, participa de um projeto 
que envolve judô na Igreja Evangélica do Povo Livre, também em Santo André. Lá, 
Soraia ajuda crianças carentes ensinando os valores do esporte.
“Trabalhei o meu lado espiritual. Hoje quero dar base e luz para essas crianças, que 
quando descobrem que é uma luta, logo se interessam pelo judô. O projeto come-
çou em abril deste ano, e chegamos a atender desde crianças de 4 anos a adultos 
de 27”, conta. 
E foi também em Santo André que Soraia realizou um dos gestos mais ousados de 
sua trajetória: doou todo o seu acervo de medalhas, troféus, mascotes e recortes 
de revistas e jornais para o museu da cidade. 
“Quando você descobre o propósito da vida, percebe que ele não está em me-
dalhas e troféus, que não passam de bens materiais. Eram mais de mil peças. Foi 
uma coisa minha, um processo de desapego, de saber tudo que passei ao longo 
da minha vida. Medalhas não nos tornam diferentes de ninguém, eu continuo 
sendo a mesma pessoa”, explica a judoca.
E Soraia sabe muito bem a pessoa que é.
“O judô é minha base, minha escolha de vida. Se não fossem os ensinamentos 
éticos e morais, não sei como minha vida seria. O judô me tirou da margina-
lidade, me deu um futuro, me ensinou a ser uma pessoa perseverante, que 
nunca se acomoda com derrotas. Não apenas como atleta olímpica, mas sim 
com toda uma base moral”. 
Com a experiência de quem conheceu dificuldades no esporte, Soraia 
encerra a conversa com elogios para a atual gestão da Confederação 
Brasileira de Judô. 
 “A CBJ de hoje é o sonho de consumo de qualquer atleta. Chegamos 
ao patamar que sempre sonhávamos ter. Hoje a Confederação investe, 
respeita o atleta, com um trabalho sério, feito com responsabilidade. Vejo 
hoje muita dedicação, vontade e lealdade. E a consequência disso tudo 
são as conquistas, as medalhas. Me emocionei muito quando vi a Sarah 
(Menezes) conquistando o ouro nas Olímpiadas. Creio que chegaremos 
ainda mais longe no Rio ano que vem. Quero ver os Jogos de perto, 
estando presente no Rio de Janeiro. É o meu desejo”, finaliza. 

marca principal marca secundária / horizontal

cores

 







BRASIL ÁUSTRIA
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30 DE NOVEMBRO
LAURO DE FREITAS / BA

BRASIL PORTUGAL

x

08 DE NOVEMBRO
SÃO PAULO / SP


