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DATA EVENTO CIDADE UF PAÍS

AG
O

ST
O

03 a 07 Treinamento de Campo +100kg São Paulo BRA

08 e 09 Campeonato Brasileiro Sub-15 Cuiabá MT BRA

12 a 20 Aclimatação Campeonato Mundial F & M Paris FRA

21/08 a 06/09 Estágio Técnico Sub-21 Tóquio JPN

22 e 23 Campeonato Brasileiro Sub-23 L. Freitas - CT/CBJ BA BRA

24 a 30  Campeonato Mundial Individual e Equipes Astana KAZ

21 a 27 Treinamento de Campo - Sub-23 L. Freitas - CT/CBJ BA BRA

SE
TE

M
BR

O

03 a 06 Jogos Escolares da Juventude - 12 a 14 anos Fortaleza CE BRA

19 e 20 Campeonato Brasileiro Sub - 13 L. Freitas - CT/CBJ BA BRA

2 a 11 Jogos Mundiais Militares Mungyeong KOR

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 Sub 21 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

04 a 09 Pan Americano Sub 13 e Sub 15 Buenos Aires ARG

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

24 a 30 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

12 e 13  Sul Americano Sub 13 e Sub 15 Montevidéu URU

MENSAGEM DO  

PRESIDENTE

ÍNDICE CALENDÁRIO 2015

Caro judoca, caro amigo,

A contagem regressiva rumo aos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 chegou neste mês de agos-
to à marca de um ano. Um momento simbólico 
que o nosso esporte vive em meio a competi-
ções importantíssimas. 

Em julho, foram os Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, nos quais 
o judô brasileiro terminou em primeiro lugar no quadro de medalhas. 
No fim de agosto, temos o Campeonato Mundial de Astana, com 
os melhores judocas do mundo. Mas essas duas competições são 
apenas a ponta do iceberg das ações da Confederação. 
Nosso trabalho não para. Vai desde eventos nacionais, como o 
Troféu Brasil disputado em junho e o Grand Prix Nacional, que será 
realizado em novembro; a torneios desenvolvidos com nossos par-
ceiros, como os Super Desafios BRA. Passando, claro, pelas compe-
tições das categorias de base.
Para encerrar, quero destacar que este esforço não é só da 
Confederação. A fim de desenvolver o judô no Brasil, é indispensá-
vel o engajamento de todos: atletas, técnicos, clubes e federações. 
E, nesta revista, trazemos um exemplo de bom trabalho que tem 
sido feito pela Federação do Amapá, com recursos oriundos da Lei 
de Incentivo ao Esporte. 

Boa leitura!

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente da Confederação Brasileira de Judô

03   Calendário

04   Pelo Mundo 
  Kodokan na CBJ 

06   Pelo Mundo
  Voltem Sempre

10     Especial
 Vantagem Ampliada

14      Capa
  Em Busca de Evolução

20    Judô Para todos
  Exemplo do Norte

23    Por Dentro da CBJ
  Preparados para Vencer 
                   em  Qualquer Área

26     Base
                   Batalha de Sarajevo

28     Base
  Sucesso na Universíade

29    Meu Judô
  A Sarah Já Sabia...

30    Pelo Brasil   
                    O Brilho do Troféu Brasil

32    Judoca Saudável
  Suporte para as Conquistas

34    Super Desafios
  Um Show à Parte
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PELO MUNDO

KODOKAN NA CBJ
Presidente e representantes do instituto criado por Jigoro Kano 

estiveram na sede da Confederação e estreitaram laços com o Brasil

“Um marco na história da CBJ”. Assim o presidente 
Paulo Wanderley Teixeira definiu a visita dos representantes da 
Kodokan do Japão, instituto criado por Jigoro Kano e berço do 
judô, à sede da Confederação no final de maio. A comitiva foi lide-
rada pelo presidente da Kodokan, Haruki Uemura, 9º dan, único 
homem, ao lado de Yasuhiro Yamashita, a ser campeão japonês, 
mundial (Viena 1975) e olímpico (Montreal 1976) na categoria 
Absoluto. Além dele, outros nove professores estiveram na CBJ 
depois de ministrarem um Seminário Internacional de Kata em 
São Paulo, numa parceria entre a Confederação, a Federação 
Paulista de Judô, a Kodokan do Brasil e o Consulado Japonês.
“Fortalecemos, assim, os laços de amizade e os laços institucio-
nais com a Kodokan.  E ainda tivemos a oportunidade de termos 
os maiores especialistas do judô ministrando um seminário de 
Kata, pela primeira vez no Hemisfério Sul, aqui no Brasil”, disse 
Paulo Wanderley Teixeira, que recebeu das mãos de Uemura uma 
medalha comemorativa da Kodokan com o busto de Jigoro Kano.
Os outros professores da Kodokan no Brasil foram Tadashi Sato, 

8º dan; Toshihiro Utsugi, 8º dan; Shinro Fujita, 8º dan,  Diretor da 
Divisão Internacional da Kodokan e um dos autores do artigo so-
bre 130 anos da História da Kodokan; Motonari Sameshima, 8º 
dan, Diretor da Divisão de Dojô da Kodokan; Naoki Murata, 8º dan, 
Presidente da Academia Nihon Budoukan, Diretor da Divisão de 
Biblioteca da Kodokan, autor, entre outros, dos livros “Aprendizado 
de Jigoro Kano” e “Dicionário de Judô”; Yoshihisa Dooba, 8º dan, 
Técnico da seleção japonesa nos Campeonatos Mundiais de Kata 
em 2012 e 2014; Kenichi Shoshida, 7º dan, árbitro nos Mundiais 
para Deficientes Visuais da IBSA  em 2013 e 2014; Tokuso Nambo, 
6º dan; Chikara Kariya, 5º dan, um dos autores do artigo sobre 130 
anos da História da Kodokan.
Todos eles são especialistas em Kata, o conjunto das técnicas 
fundamentais do judô, um método de estudo especial para trans-
mitir a técnica, o espírito e a finalidade do esporte. Segundo o 
mestre Jigoro Kano, fundador da arte do “caminho suave”, “os ka-
tas são a estética do judô, sem o que é impossível compreender 
o seu alcance”. Se compararmos com a linguagem escrita, o Kata 

seria a gramática e o Randori (luta) seria a redação. Além 
das cinco técnicas de Kata — Nage no Kata, Katame no 
Kata, Kime no Kata, Ju no Kata e Kodokan Goshinjutsu 
—, o Seminário Internacional contou ainda com um 
módulo especial que compreendia fundamentalmente 
o ensino do judô – “Judô Básico”, “Práticas Seguras e 
Judô para Jovens” e “Metodologia de Ensino do Judô”. 
Ao todo, o curso teve 374 professores brasileiros ins-
critos de todas as regiões do país.
“Observei que todos têm um judô correto e todos ten-
tam passar o judô de forma correta aos seus alunos. 
No contato que tivemos com as crianças, percebi 
também que elas se dedicam, são curiosas e prati-
cam um judô bonito, o que mostra que os seus pro-
fessores estão tendo êxito em passar a essência do 
esporte aos seus alunos”, avaliou Uemura, citando 
o workshop realizado com cem alunos de judô que 
tiveram a oportunidade de aprender técnicas básicas 
demonstradas pelos professores da Kodokan.
A abertura do Seminário Internacional de Kata no Centro 
Excelência Esportiva do Judô, dentro do Complexo Esportivo 
Constâncio Vaz Guimarães, contou com convidados como os 
medalhistas olímpicos Douglas Vieira, Luiz Onmura, Rogério 
Sampaio, Henrique Guimarães, Carlos Honorato e Chiaki Ishii; e 
os Kodanshas Massaru Yanaguimori, Massao Shinohara, Michiaru 
Sogabe, Edgar Ozon, Uchiro Umakakeba, Massanori Yanaguimori, 
Celestino Shira, Orlando Hirakawa, Odair Borges, Yoshiyuki 
Shimotsu, Sadao Fleming, Rioti Uchida, Hissato Yamamoto, Paulo 
Duarte, Luis Alberto dos Santos e Hatiro Ogawa. 
A mesa de honra foi composta pelo presidente da Federação 
Paulista de Judô, Alessandro Panitz Puglia; pelo cônsul japonês 
em exercício, Hiroaki Sano; pelo secretário de esporte do Estado 
de São Paulo, Jean Madeira; pelos dez professores da Kodokan 

do Japão; pelo Kodansha Shuei Okano; e pelo vice-presidente da 
Confederação Brasileira de Judô Francisco de Carvalho Filho.
“Agradeço ao presidente Paulo Wanderley por ter organizado 
esse Seminário. É uma oportunidade que os professores terão 
de aprimorar o Kata, a forma técnica, diretamente com a fon-
te. Nós tínhamos uma carência nesse sentido, e as inscrições 
terem se esgotado no primeiro dia é uma prova disso”, disse o 
vice-presidente. 
O Seminário fez parte da comemoração dos 120 anos do “Tratado 
de Amizade, Comércio e Navegação”. O Tratado foi firmado em 
Paris, no dia 5 de novembro de 1895, pelos ministros Gabriel de 
Toledo Piza e Almeida e Arasuke Sone, respectivamente embai-
xadores brasileiro e japonês, na capital da França. Anos mais tar-
de, o acordo abriria caminho para a chegada do navio “Kasato 
Maru”, no dia 18 de julho de 1908, marco inicial da imigração ja-
ponesa no Brasil.

marca principal marca secundária / horizontal

cores

 

>> Seminário fez parte da comemoração dos 120 anos do “Tratado de Amizade, Comércio e Navegação” entre Brasil e Japão

>> Paulo Wanderley, presidente da CBJ, recebeu das mãos de Haruki Uemura 
       uma medalha comemorativa da Kodokan
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PELO MUNDO
AS FERAS DO JAPÃO NO RIO

NAOHISA TAKATO (60KG)
Ouro no World Masters Rabat 2015, bronze 

no Campeonato Mundial Chelyabinsk 
2014, ouro no All Japan Judo 

Championships Fukuoka 2014, ouro 
no Grand Slam Tokyo 2013, ouro no 
Campeonato Mundial Rio 2013.
KENGO TAKAICHI (66KG)
Bronze no World Masters Rabat 
2015, prata no All Japan Judo 
Championships Fukuoka 2015, 
ouro no Grand Prix Dusseldorf 
2015, bronze no Grand Slam Tokyo 

2014, ouro no All Japan Judo 
Championships Fukuoka 2014.   

MASASHI EBINUMA (66KG) 
Tetracampeão no All Japan Judo 
Championships, ouro no Campeonato Mundial 

Chelyabinsk 2014, ouro no Campeonato 
Mundial Rio 2013, bronze nos 
Jogos Olímpicos de Londres 
2012, ouro no Campeonato 
Mundial Paris 2011.

SHOHEI ONO (73KG) 
Ouro no Grand Prix Dusseldorf 2015, prata 

no Grand Slam Tokyo 2014, ouro no All Japan Judo 
Championships Fukuoka 2014, ouro no Campeonato 
Mundial Rio 2013.
RIKI NAKAYA (73KG) 
Bronze no World Masters Rabat 2015, ouro no 
Campeonato Mundial Chelyabinsk 2014, prata nos 
Jogos Olímpicos de Londres 2012.  
GOKI MARUYAMA (81KG) 
Bronze no Grand Slam Baku 2015, bronze no All Japan 
Judo Championships Fukuoka 2015, ouro no Aberto 
Europeu Roma 2015.
TAKANORI NAGASE (81KG) 
Ouro no World Masters 2015, ouro no All Japan Judo 
Championships Fukuoka 2015, ouro no Grand Slam 
Tokyo 2014, bronze no Grand Slam Paris 2014, ouro no 
Grand Slam Tokyo 2013.  
DAIKI NISHIYAMA (90KG) 
Bronze no Grand Prix Dusseldorf 2015, prata no Grand 
Slam Tokyo 2014, prata no Campeonato Mundial Paris 
2011, prata no Campeonato Mundial Tokyo 2010.
YUYA YOSHIDA (90KG) 
Prata no World Masters Rabat 2015, ouro no 
Grand Slam Tyumen 2014, ouro no All Japan Judo 
Championships Fukuoka 2014.
RYUNOSUKE HAGA (100KG) 
Ouro no Grand Prix Dusseldorf 2015, ouro no Aberto 
Europeu Roma 2015, bronze no Grand Slam Tyumen 
2014, prata no Grand Prix Budapeste 2014.
RYU SHICHINOHE (+100KG)
Bronze no World Masters Rabat 2015, ouro no Grand 
Prix Dusseldorf 2015, prata no Campeonato Mundial 
Chelyabinsk 2014, ouro no Grand Prix Ulaanbaatar 
2014, ouro no Grand Slam Paris 2014.
TAKESHI OJITANI (+100KG) 
Ouro no Grand Prix Budapeste 2015, prata no Grand 
Prix Dusseldorf 2015, bronze no Grand Slam Tokyo 
2014, prata no Grand Slam Tyumen 2014. 

VOLTEM SEMPRE
Equipe principal do Japão visita cidade-sede dos Jogos Olímpicos 

de 2016 para treinamento com atletas brasileiros

A melhor escola de judocas do mundo, agora, tam-
bém vem aprender no Brasil. Prova disso é que, no início 
do mês de julho, 12 dos maiores nomes do judô masculino do Japão 
foram ao Rio de Janeiro para um treinamento com atletas brasileiros. 
A viagem também serviu para que a delegação nipônica pudesse 
conhecer a cidade que, daqui a menos de um ano, sediará os Jogos 
Olímpicos.  E, como mostra da excelência atual do esporte no país, 
os japoneses vieram mesmo sem que a seleção brasileira princi-
pal estivesse aqui, já que estava envolvida na disputa dos Jogos 
Pan-Americanos.
Durante três dias, a equipe comandada por Kosei Inoue e Keiji Suzuki 
dividiu os tatames da Escola de Educação Física do Exército, na Urca, 
com os judocas brasileiros. No programa, um treinamento específi-
co de luta no chão, ou ne-waza, um dos pontos mais fortes do judô 
verde-amarelo.
“Nosso propósito aqui é ter novas experiências com as técnicas do 
judô brasileiro”, explicou Inoue, que assumiu a seleção masculina do 

Japão depois do fracasso nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, 
quando não teve nenhum ouro entre os homens. 
Como atleta, Sensei Kosei teve, entre outras conquistas, um tricam-
peonato mundial e um ouro olímpico em Sydney 2000. Seus coman-
dados aqui no Rio também esbanjavam títulos. Dos 12 judocas da 
delegação, quatro já foram campeões mundiais: o ligeiro Naohisa 
Takato; o leve Shohei Ono; o também leve Riki Nakaya, que além de 
um bicampeonato mundial foi prata em Londres 2012; e o meio-leve 
Masashi Ebinuma, tricampeão mundial e bronze em Londres 2012. 
Completaram o time outros nomes emblemáticos do judô japo-
nês, como Kengo Takaichi (60kg), Takanori Nagase (81kg), Goki 
Maruyama (81kg), Daiki Nishiyama (90kg), Yuya Yoshida (90kg), 
Ryunosuke Haga (100kg), Takeshi Ojitani (+100kg) e Ryu Shichinohe, 
atual vice-campeão mundial dos pesos pesados.
“Isso é uma tradição do Japão. Eles sempre vão ao país que é sede 
dos Jogos Olímpicos no ano anterior. Da minha primeira Olimpíada, 
em Atenas, eu me lembro de ter visto um vídeo deles indo à cidade, 

visitando o ginásio antes dos Jogos”, disse o brasileiro Leandro Guilheiro (81kg), 
duas vezes medalhista olímpico de bronze. 
Acostumado a ir ao Japão com a seleção brasileira para treinamentos com 
essa mesma equipe japonesa, Guilheiro, desta vez, fez o papel de anfitrião: 
“Para mim é muito legal. Eu passei dois anos sem vestir o quimono por conta 
de lesões. Estou voltando e, por isso, cada oportunidade que eu tenho de me 
testar é ótima. Ainda mais com os principais atletas do Japão, que são muito 
fortes.”
Além de Guilheiro, participaram da atividade os judocas brasileiros Eric 
Takabatake (60kg), Walter Santos (+100kg), Diego Santos (66kg), Marcelo 
Contini (73kg), Felipe Costa (81kg), Eduardo Bettoni (90kg), Rafael Buzzacarini 
(100kg) e Hugo Pessanha (100kg). Os técnicos Floriano Almeida, do Minas 
Tênis Clube; Renato Dagnino, do Esporte Clube Pinheiros; e o supervisor da 
área de Alto Rendimento da CBJ, professor Amadeu de Moura Jr., foram os 
responsáveis por conduzir o treinamento junto com os técnicos japoneses. 
“É sempre muito bom treinar com eles. Fiz um treino de chão com o Nakaya 
e treinei com atletas do 81kg (meio-médio) também, Goki Maruyiama e o 
Takanori Nagase. Foi uma experiência muito boa, e tomara que eles passem a 
vir mais aqui ao Brasil”, afirmou o peso-leve Marcelo Contini.
Não é todo ano que os japoneses visitam terras brasileiras com suas principais 
estrelas para intercâmbio. A última vez havia sido sete anos atrás.  
“Isso mostra que o nosso judô também é uma referência mundial”, concluiu 
Amadeu de Moura Júnior. .
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“NOSSO PROPÓSITO AQUI É TER 
NOVAS EXPERIÊNCIAS COM AS 

TÉCNICAS DO JUDÔ BRASILEIRO”

>> As sessões de treinamento foram na Escola de Educação Física do Exército
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duas vezes medalhista olímpico de bronze. 
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responsáveis por conduzir o treinamento junto com os técnicos japoneses. 
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e treinei com atletas do 81kg (meio-médio) também, Goki Maruyiama e o 
Takanori Nagase. Foi uma experiência muito boa, e tomara que eles passem a 
vir mais aqui ao Brasil”, afirmou o peso-leve Marcelo Contini.
Não é todo ano que os japoneses visitam terras brasileiras com suas principais 
estrelas para intercâmbio. A última vez havia sido sete anos atrás.  
“Isso mostra que o nosso judô também é uma referência mundial”, concluiu 
Amadeu de Moura Júnior. .

marca principal marca secundária / horizontal

cores

 

“NOSSO PROPÓSITO AQUI É TER 
NOVAS EXPERIÊNCIAS COM AS 

TÉCNICAS DO JUDÔ BRASILEIRO”

>> As sessões de treinamento foram na Escola de Educação Física do Exército

La
ra

 M
on

so
re

s







11

JU
D

Ô
 E

M
 R

E
V

IS
TA

N
O
 1

2 
• 

A
G

O
ST

O
 2

0
15

10

JU
D

Ô
 E

M
 R

E
V

IS
TA

N
O
 1

2 
• 

A
G

O
ST

O
 2

0
15

ESPECIAL VANTAGEM 
AMPLIADA

Brasil fatura 13 medalhas nos Jogos 
Pan-Americanos e abre frente sobre o principal 

rival das Américas no número de ouros

Os Jogos Pan-Americanos Toronto 2015 mostra-
ram que o Brasil está ampliando sua vantagem em 
relação aos principais concorrentes no continente. 
A seleção conquistou 13 medalhas, sendo cinco de ouro, duas de 
prata e seis de bronze, e terminou com o título da modalidade. 
Foram dois primeiros lugares a mais do que Cuba, o maior rival, e 
do que os Estados Unidos, segundo e terceiro colocados respec-
tivamente no quadro de pódios. A quarta posição ficou com o sur-
preendente Equador. Com dois ouros, os equatorianos deixaram 
para trás o Canadá, que teve apenas uma medalha dourada (veja 
mais detalhes no box).  
“Era um desafio grande tentar conquistar as 14 medalhas, já que te-
mos conseguido 13 há algum tempo. Evoluímos em relação ao nosso 
principal adversário, que é Cuba. Duas medalhas de ouro é uma boa 
diferença. Na última vez, ganhamos só por um bronze”, avaliou Ney 
Wilson, chefe da delegação e gestor de Alto Rendimento da CBJ, 
lembrando que, nos Jogos de Guadalajara em 2011, brasileiros e 
cubanos conquistaram seis ouros e três pratas, mas o Brasil ficou em 
primeiro no quadro de medalhas por ter tido quatro bronzes.
Entre os ouros, uma conquista entrou para a história do judô na-
cional. Tiago Camilo, medalhista olímpico aos 18 anos com a prata 
nos Jogos de Sydney, em 2000, conquistou seu terceiro ouro em 
Jogos Pan-Americanos, um feito inédito para a modalidade no país. 
De quebra, entrou para o grupo dos judocas que mais conquistaram 
medalhas na maior competição poliesportiva das Américas, com três 
láureas no total.
“Cada conquista é especial. O Pan sempre mexeu comigo pela at-
mosfera. Estou muito feliz com esse resultado. Meu objetivo são os 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Não vou encerrar a 
carreira no Rio, mas não vou até 2020. E, neste ciclo, meu objetivo é 
mais um pódio olímpico. É muito bom para a autoconfiança vencer 
um vice-campeão olímpico”, disse Tiago, citando a final em Toronto 
contra o forte cubano Asley Gonzalez, campeão mundial no Rio em 
2013 e prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
A primeira medalha de ouro do Brasil também foi um marco. Érika 
Miranda quebrou uma sequência de duas pratas seguidas em Jogos 
Pan-Americanos e, ao derrotar a canadense Ecaterina Guica na de-
cisão, em apenas 26 segundos, conquistou seu primeiro ouro na 
competição. Foi também o primeiro ouro da delegação brasileira em 
Toronto 2015 e a primeira vez que o Brasil subiu no topo do pódio na 
categoria meio-leve feminina na história dos Jogos. Com esse ter-
ceiro pódio na carreira, a atleta de Brasília também entrou no hall 
dos maiores medalhistas do judô em Jogos Pan-Americanos, um se-
leto grupo que já tinha nomes como Danielle Zangrando, Edinanci 

Silva, Frederico Flexa, Flávio Canto, Luiz Onmura, Luiz Shinohara, 
Soraia André e Vânia Ishii.

“Eu até brinquei com o pessoal: no país do futebol, quem 
está mandando é o judô”, disse a duas vezes meda-

lhista em Mundiais – prata no Rio 2013 e bronze 
em Chelyabinsk 2014.  “Nem sabia desse tabu 

(primeiro ouro do meio-leve feminino). Espero que essa seja a pri-
meira de muitas medalhas que vão vir para a categoria. Serve para 
que todas as meninas que sejam do 52kg acreditem que a categoria 
é muito forte”, completou a campeã.
Mas também houve espaço para o brilho dos estreantes na com-
petição. Charles Chibana disputou sua primeira competição desse 
tipo e não tomou conhecimento dos adversários. Passou pelo salva-
dorenho Gustavo Lopez Aguilera, pelo venezuelano Sergio Mattey 
e pelo canadense Antoine Bouchard na final por ippon, mantendo 
a tradição da categoria, que conquistou o terceiro ouro seguido em 
Jogos Pan-Americanos.
“É uma honra poder continuar o trabalho de João Derly, bicampeão 
mundial; e de Leandro Cunha, ídolo que treinou comigo. São pessoas 
que me incentivaram bastante para poder estar representando bem 
essa categoria”, disse Charles.
Fechando a participação do judô em Toronto, foi a vez do meio-pe-
sado Luciano Corrêa e do pesado David Moura chegarem ao lugar 
mais alto do pódio.
“É um ouro que vale muito. Para mim, é uma edição especial de Pan, 
que antecipa os Jogos Olímpicos do Rio, e é bom saber que o nos-
so trabalho vem dando certo”, disse o bicampeão Luciano (ouro em 
Guadalajara 2011 e Toronto 2015, além de um bronze no Rio 2007), 
que derrotou em sua campanha o venezuelano Antoni Peña, o ar-
gentino Hector Campos e o canadense Marc Deschenes.
David superou o desempenho do pai dele, Fenelon Oscar, bronze 
nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México em 1975. Quarenta 
anos depois, a campanha do judoca de Cuiabá foi coroada com uma 
final espetacular, em que derrotou o equatoriano Freddy Figueroa em 
apenas 13 segundos, no ippon mais rápido da competição.
“Consegui acertar uma técnica que eu treino muito, o yoko-tomoe-
-nague,  e estou muito feliz. Eu me programei para entrar muito ligado 
e não perder nenhuma oportunidade. É um adversário que eu co-
nheço, já o havia vencido duas vezes, mas nunca tinha ganhado dele 
tão rápido assim”, disse David, que antes havia passado pelo peruano 
Joshua Velasquez e o venezuelano Pedro Pineda também por ippon.
Além dos ouros, foram mais oito medalhas do judô brasileiro em 
Toronto. Prata para Felipe Kitadai (60kg) e Mayra Aguiar (78kg); e 
bronzes para Nathália Brigida (48kg), Rafaela Silva (57kg), Mariana 
Silva (63kg), Maria Portela (70kg), Victor Penalber (81kg) e Maria 
Suelen Altheman (+78kg).
“Estou satisfeito com o resultado dos Jogos Pan-Americanos por 
dois motivos. Primeiro, porque ampliamos a nossa hegemonia no 
continente em relação aos principais rivais. Tivemos uma ampla 
vantagem em relação a Cuba e aos Estados Unidos e conseguimos 
marcas importantes como, por exemplo, o ouro no feminino que 
não tivemos em Guadalajara e o tricampeonato do Tiago, algo iné-
dito na história do judô brasileiro. Em segundo lugar, porque vimos 
um país que tem uma relação de parceria muito boa com o Brasil, 
que é o Equador, fazer uma campanha excepcional nos Jogos Pan-
Americanos”, disse o presidente Paulo Wanderley Teixeira. 
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SURPRESA EQUATORIANA
O Equador foi considerado por muitos como a grande surpresa do judô nos Jogos 
Pan-Americanos de Toronto por conta de seus dois ouros com Lenin Preciado 
(60kg) e Estefania Garcia (63kg) e da prata com Freddy Figueroa (+100kg). 
Mas, para quem acompanha a modalidade mais a fundo, essa surpresa não foi 

grande. 
A preparação da equipe foi toda feita no Brasil. Em junho, os equatorianos 

disputaram o SuperDesafio BRA em Duque de Caxias, região metropolitana 
do Rio de Janeiro,  e depois seguiram para Fortaleza para um período de 15 dias 
de treinos em dois períodos. Todos os medalhistas estiveram aqui. 
“Tivemos esse desafio com o Brasil, perdemos por 3 a 2, mas temos 
mostrado uma regularidade. O Brasil é um dos países que nos abrem 
as portas e estamos muito agradecidos”, disse José Romero, um dos 
técnicos da seleção equatoriana.

William Lucas/ Inovafoto

>> Tiago Camilo tornou-se o primeiro judoca brasileiro 
       tricampeão em Jogos Pan-Americanos
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A seleção conquistou 13 medalhas, sendo cinco de ouro, duas de 
prata e seis de bronze, e terminou com o título da modalidade. 
Foram dois primeiros lugares a mais do que Cuba, o maior rival, e 
do que os Estados Unidos, segundo e terceiro colocados respec-
tivamente no quadro de pódios. A quarta posição ficou com o sur-
preendente Equador. Com dois ouros, os equatorianos deixaram 
para trás o Canadá, que teve apenas uma medalha dourada (veja 
mais detalhes no box).  
“Era um desafio grande tentar conquistar as 14 medalhas, já que te-
mos conseguido 13 há algum tempo. Evoluímos em relação ao nosso 
principal adversário, que é Cuba. Duas medalhas de ouro é uma boa 
diferença. Na última vez, ganhamos só por um bronze”, avaliou Ney 
Wilson, chefe da delegação e gestor de Alto Rendimento da CBJ, 
lembrando que, nos Jogos de Guadalajara em 2011, brasileiros e 
cubanos conquistaram seis ouros e três pratas, mas o Brasil ficou em 
primeiro no quadro de medalhas por ter tido quatro bronzes.
Entre os ouros, uma conquista entrou para a história do judô na-
cional. Tiago Camilo, medalhista olímpico aos 18 anos com a prata 
nos Jogos de Sydney, em 2000, conquistou seu terceiro ouro em 
Jogos Pan-Americanos, um feito inédito para a modalidade no país. 
De quebra, entrou para o grupo dos judocas que mais conquistaram 
medalhas na maior competição poliesportiva das Américas, com três 
láureas no total.
“Cada conquista é especial. O Pan sempre mexeu comigo pela at-
mosfera. Estou muito feliz com esse resultado. Meu objetivo são os 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Não vou encerrar a 
carreira no Rio, mas não vou até 2020. E, neste ciclo, meu objetivo é 
mais um pódio olímpico. É muito bom para a autoconfiança vencer 
um vice-campeão olímpico”, disse Tiago, citando a final em Toronto 
contra o forte cubano Asley Gonzalez, campeão mundial no Rio em 
2013 e prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
A primeira medalha de ouro do Brasil também foi um marco. Érika 
Miranda quebrou uma sequência de duas pratas seguidas em Jogos 
Pan-Americanos e, ao derrotar a canadense Ecaterina Guica na de-
cisão, em apenas 26 segundos, conquistou seu primeiro ouro na 
competição. Foi também o primeiro ouro da delegação brasileira em 
Toronto 2015 e a primeira vez que o Brasil subiu no topo do pódio na 
categoria meio-leve feminina na história dos Jogos. Com esse ter-
ceiro pódio na carreira, a atleta de Brasília também entrou no hall 
dos maiores medalhistas do judô em Jogos Pan-Americanos, um se-
leto grupo que já tinha nomes como Danielle Zangrando, Edinanci 

Silva, Frederico Flexa, Flávio Canto, Luiz Onmura, Luiz Shinohara, 
Soraia André e Vânia Ishii.

“Eu até brinquei com o pessoal: no país do futebol, quem 
está mandando é o judô”, disse a duas vezes meda-

lhista em Mundiais – prata no Rio 2013 e bronze 
em Chelyabinsk 2014.  “Nem sabia desse tabu 

(primeiro ouro do meio-leve feminino). Espero que essa seja a pri-
meira de muitas medalhas que vão vir para a categoria. Serve para 
que todas as meninas que sejam do 52kg acreditem que a categoria 
é muito forte”, completou a campeã.
Mas também houve espaço para o brilho dos estreantes na com-
petição. Charles Chibana disputou sua primeira competição desse 
tipo e não tomou conhecimento dos adversários. Passou pelo salva-
dorenho Gustavo Lopez Aguilera, pelo venezuelano Sergio Mattey 
e pelo canadense Antoine Bouchard na final por ippon, mantendo 
a tradição da categoria, que conquistou o terceiro ouro seguido em 
Jogos Pan-Americanos.
“É uma honra poder continuar o trabalho de João Derly, bicampeão 
mundial; e de Leandro Cunha, ídolo que treinou comigo. São pessoas 
que me incentivaram bastante para poder estar representando bem 
essa categoria”, disse Charles.
Fechando a participação do judô em Toronto, foi a vez do meio-pe-
sado Luciano Corrêa e do pesado David Moura chegarem ao lugar 
mais alto do pódio.
“É um ouro que vale muito. Para mim, é uma edição especial de Pan, 
que antecipa os Jogos Olímpicos do Rio, e é bom saber que o nos-
so trabalho vem dando certo”, disse o bicampeão Luciano (ouro em 
Guadalajara 2011 e Toronto 2015, além de um bronze no Rio 2007), 
que derrotou em sua campanha o venezuelano Antoni Peña, o ar-
gentino Hector Campos e o canadense Marc Deschenes.
David superou o desempenho do pai dele, Fenelon Oscar, bronze 
nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México em 1975. Quarenta 
anos depois, a campanha do judoca de Cuiabá foi coroada com uma 
final espetacular, em que derrotou o equatoriano Freddy Figueroa em 
apenas 13 segundos, no ippon mais rápido da competição.
“Consegui acertar uma técnica que eu treino muito, o yoko-tomoe-
-nague,  e estou muito feliz. Eu me programei para entrar muito ligado 
e não perder nenhuma oportunidade. É um adversário que eu co-
nheço, já o havia vencido duas vezes, mas nunca tinha ganhado dele 
tão rápido assim”, disse David, que antes havia passado pelo peruano 
Joshua Velasquez e o venezuelano Pedro Pineda também por ippon.
Além dos ouros, foram mais oito medalhas do judô brasileiro em 
Toronto. Prata para Felipe Kitadai (60kg) e Mayra Aguiar (78kg); e 
bronzes para Nathália Brigida (48kg), Rafaela Silva (57kg), Mariana 
Silva (63kg), Maria Portela (70kg), Victor Penalber (81kg) e Maria 
Suelen Altheman (+78kg).
“Estou satisfeito com o resultado dos Jogos Pan-Americanos por 
dois motivos. Primeiro, porque ampliamos a nossa hegemonia no 
continente em relação aos principais rivais. Tivemos uma ampla 
vantagem em relação a Cuba e aos Estados Unidos e conseguimos 
marcas importantes como, por exemplo, o ouro no feminino que 
não tivemos em Guadalajara e o tricampeonato do Tiago, algo iné-
dito na história do judô brasileiro. Em segundo lugar, porque vimos 
um país que tem uma relação de parceria muito boa com o Brasil, 
que é o Equador, fazer uma campanha excepcional nos Jogos Pan-
Americanos”, disse o presidente Paulo Wanderley Teixeira. 
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SURPRESA EQUATORIANA
O Equador foi considerado por muitos como a grande surpresa do judô nos Jogos 
Pan-Americanos de Toronto por conta de seus dois ouros com Lenin Preciado 
(60kg) e Estefania Garcia (63kg) e da prata com Freddy Figueroa (+100kg). 
Mas, para quem acompanha a modalidade mais a fundo, essa surpresa não foi 

grande. 
A preparação da equipe foi toda feita no Brasil. Em junho, os equatorianos 

disputaram o SuperDesafio BRA em Duque de Caxias, região metropolitana 
do Rio de Janeiro,  e depois seguiram para Fortaleza para um período de 15 dias 
de treinos em dois períodos. Todos os medalhistas estiveram aqui. 
“Tivemos esse desafio com o Brasil, perdemos por 3 a 2, mas temos 
mostrado uma regularidade. O Brasil é um dos países que nos abrem 
as portas e estamos muito agradecidos”, disse José Romero, um dos 
técnicos da seleção equatoriana.

William Lucas/ Inovafoto

>> Tiago Camilo tornou-se o primeiro judoca brasileiro 
       tricampeão em Jogos Pan-Americanos



12

JU
D

Ô
 E

M
 R

E
V

IS
TA

N
O
 1

2 
• 

A
G

O
ST

O
 2

0
15

13

JU
D

Ô
 E

M
 R

E
V

IS
TA

N
O
 1

2 
• 

A
G

O
ST

O
 2

0
15

Masculino -60 kg

Ouro Lenin Preciado ECU

Prata Felipe Kitadai BRA

Bronze John Futtinico COL

Bronze Yandry Torres CUB

Feminino -48 kg

Ouro Dayares Mestre CUB

Prata Paula Pareto ARG

Bronze Edna Carrillo MEX

Bronze Nathália Brigida BRA

Feminino -52 kg

Ouro Érika Miranda BRA

Prata Ecaterina Guica CAN

Bronze Angelica Delgado USA

Bronze Gretter Romero CUB

Masculino -66 kg

Ouro Charles Chibana BRA

Prata Antoine Bouchard CAN

Bronze Carlos Tondique CUB

Bronze Fernando Gonzalez ARG

Masculino -73 kg

Ouro Magdiel Estrada CUB

Prata Alejandro Claral ARG

Bronze Augusto Miranda PUR

Bronze Arthur Margelidong CAN

Feminino -57 kg

Ouro Martu Malloy USA

Prata Catherine Beauchemin-Pinard CAN

Bronze Rafaela Silva BRA

Bronze Aliuska Ojeda CUB

Masculino -81 kg

Ouro Travis Stevens USA

Prata Ivan Felipe SIlva CUB

Bronze Pedro Castro COL

Bronze Victor Penalber BRA

Masculino -90 kg

Ouro Tiago Camilo BRA

Prata Asley Gonzalez CUB

Bronze Jacob Larsen USA

Bronze Isao Cardenas MEX

Feminino -63 kg

Ouro Estefania Garcia ECU

Prata Stéfanie Tremblay CAN

Bronze Maylin Del Toro CUB

Bronze Mariana Silva BRA

Feminino -70 kg

Ouro Kelita Zupancic CAN

Prata Onix Cortes CUB

Bronze Maria Portela BRA

Bronze Yuri Alvear COL

Masculino -100 kg

Ouro Luciano Correa BRA

Prata Marc Deschenes CAN

Bronze Hector Campos ARG

Bronze Jose Armenteros CUB

Masculino +100 kg

Ouro David Moura BRA

Prata Freddy Figueroa ECU

Bronze Alex Garcia CUB

Bronze Jose Cuevasu MEX

Feminino -78kg

Ouro Kayla Harrison USA

Prata Mayra Aguiar BRA

Bronze Yalennis Castillo CUB

Bronze Catherine Roberge CAN

Feminino +78kg

Ouro Idalis Ortiz CUB

Prata Vanessa Zambotti MEX

Bronze Maria Suelen Altheman BRA

Bronze Nina Cutro-Kelly USA

QUADRO DE
MEDALHAS

Fotos:
William Lucas/Inovafoto 

e Rafal Burza
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Seleção embarca para Astana com o objetivo de 
melhorar o desempenho do último Mundial

CAPA

A meta para o Mundial As-
tana 2015 está traçada e 
é ousada. Como já é tradição, a 
Confederação Brasileira de Judô di-
vulgou os seus objetivos para a prin-
cipal competição antes dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016: chegar a cinco 
medalhas com duas finais e duas 
medalhas no masculino. Em 2014, 
em Chelyabinsk, o Brasil conquistou 
quatro medalhas: ouro com Mayra 
Aguiar (78kg), prata com Maria Sue-
len Altheman (+78kg) e bronzes com 
Érika Miranda (52kg) e Rafael Silva 
(+100kg).A equipe será formada por 
dezoito atletas, sendo nove no mas-
culino e nove no feminino, o núme-
ro máximo permitido. As mulheres 

convocadas foram Sarah Menezes 
(48kg),  Nathália Brigida (48kg), Érika 
Miranda (52kg), Rafaela Silva (57kg), 
Mariana Silva (63kg), Maria Portela 
(70kg), Mayra Aguiar (78kg), Maria 
Suelen Altheman (+78kg ) e Rochele 
Nunes (+78kg). Felipe Kitadai (60kg), 
Eric Takabatake (60kg), Charles Chi-
bana (66kg), Marcelo Contini (73kg), 
Victor Penalber (81kg), Leandro Gui-
lheiro (81kg), Tiago Camilo (90kg), 
Luciano Correa (100kg) e David 
Moura (+100kg) vão representar os 
homens na capital do Cazaquistão.
“Desde o começo da administração 
Paulo Wanderley esse é o norte que 
guia a atuação de todas as equipes, 
seja da base ou a principal: evoluir 

nos resultados em relação às últimas com-
petições. Estamos trabalhando para me-
lhorar o desempenho coletivo com cinco 
medalhas e, em especial o do masculino, 
que não conquista duas medalhas des-
de o Mundial de Paris em 2011”, disse Ney 
Wilson, gestor de alto rendimento.
Com as quatro medalhas conquistadas no 
último Mundial, o Brasil subiu para o 12º lu-
gar no ranking de medalhas do Mundial de 
Judô em todos os tempos, com 38 pódios – 
6 ouros, 11 pratas e 21 bronzes. Sendo que 
do Mundial de Osaka (JPN) 2003 para cá, os 
atletas brasileiros subiram 28 vezes ao pódio. 
A seleção brasileira embarcou para a 
França para um período de aclimatação no 
dia 12 de agosto. A ida para Astana aconte-
ce em duas partes: um grupo sai no dia 20 
e outro no dia 24. No Cazaquistão, a seleção 
será chefiada por Ney Wilson que terá sob 
seu comando a equipe técnica, de ciência 
do esporte e administrativa, envolvendo os 
treinadores, preparador físico, médico, nu-
tricionista, psicólogo, fisioterapeuta, masso-
terapeuta e video análise.
“Estamos muito próximos dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, nosso grande objetivo. 
Não tenho dúvidas de que estamos no ca-
minho certo, trabalhando cada detalhe em 
busca da excelência e isso nos dá seguran-
ça de um bom resultado em Astana”, disse 
o presidente Paulo Wanderley.
Em uma das capitais mais frias do mundo 
— no final do outono os termômetros po-
dem marcar até 40 graus negativos —, o 
verão de 2015 vem com o Mundial Sênior 
de Judô, e nada melhor do que uma co-
memoração tipicamente brasileira para 
esquentar o clima em Astana. 

marca principal marca secundária / horizontal
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“(...) ESSE É O NORTE 
QUE GUIA A ATUAÇÃO DE 
TODAS AS EQUIPES, SEJA 
DA BASE OU A PRINCIPAL: 

EVOLUIR NOS RESULTADOS 
EM RELAÇÃO ÀS ÚLTIMAS 
COMPETIÇÕES. ESTAMOS 

TRABALHANDO PARA 
MELHORAR O DESEMPENHO 

COLETIVO COM CINCO 
MEDALHAS”

EM BUSCA  
DE EVOLUÇÃO

>> Mayra Aguiar defende seu título de 
       campeã mundial e o backnumber vermelho

>> Medalhista de prata nos dois últimos Mundiais, Maria 
       Suelen Altheman é um dos destaques da seleção

>> Medalhista olímpico, 
Felipe Kitadai é um 

dos destaques do time 
masculino do Brasil

Fotos: Marcio Rodrigues

PROGRAMAÇÃO 
– CAMPEONATO 
MUNDIAL DE 
JUDÔ ASTANA 
2015 
23 DE AGOSTO 
Congresso Técnico e Sorteio 
das Chaves
Rixos Hotel “Zheruiyk Hall”
A partir das 14h
24 DE AGOSTO
60kg, 48kg 
Alau Ice Palace, a partir de 11h
25 DE AGOSTO 
66kg, 52kg 
Alau Ice Palace, a partir de 11h
26 DE AGOSTO
73kg, 57 kg
Alau Ice Palace, a partir de 11h
27 DE AGOSTO
81kg, 63kg
Alau Ice Palace, a partir de 11h
28 DE AGOSTO 
90kg, 70kg, 78kg
Alau Ice Palace, a partir de 11h
29 DE AGOSTO 
100kg, +100kg, +78kg
Alau Ice Palace, a partir de 11h
30 DE AGOSTO
Competição por Equipes
Alau Ice Palace, a partir de 11h

Obs.: Horários locais

OS ATLETAS DO MUNDIAL 
ASTANA 2015

SARAH GABRIELLE CABRAL DE MENEZES
Categoria: Ligeiro (48kg)
Altura: 154cm
Peso: 48kg
Nascimento: 26/3/1990 em Teresina – PI
Clube: Associação de Judô Expedito Falcão/PI
Técnica preferida: Ashi-waza
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2009, 2010, 2011, 
2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Bronze em 2010, 2011 e 
2013.

NATHÁLIA CASTELAN BRÍGIDA
Categoria: Ligeiro (48kg)
Altura: 158cm
Peso: 48kg
Nascimento: 16/7/1993 em Atibaia – SP
Clube: Minas Tênis Clube/MG
Técnica preferida: O-soto-gari
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: Estreante
Pódios em Mundiais: Nenhum

ÉRIKA DE SOUZA MIRANDA
Categoria: Meio Leve (52kg)
Altura: 162cm
Peso: 52kg
Nascimento: 6/6/1987 em Brasília – DF
Clube: Minas Tênis Clube/MG
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2007, 2009, 2010, 
2011, 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Prata em 2013 e bronze em 
2014 
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tana 2015 está traçada e 
é ousada. Como já é tradição, a 
Confederação Brasileira de Judô di-
vulgou os seus objetivos para a prin-
cipal competição antes dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016: chegar a cinco 
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em Chelyabinsk, o Brasil conquistou 
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Aguiar (78kg), prata com Maria Sue-
len Altheman (+78kg) e bronzes com 
Érika Miranda (52kg) e Rafael Silva 
(+100kg).A equipe será formada por 
dezoito atletas, sendo nove no mas-
culino e nove no feminino, o núme-
ro máximo permitido. As mulheres 
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Victor Penalber (81kg), Leandro Gui-
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Luciano Correa (100kg) e David 
Moura (+100kg) vão representar os 
homens na capital do Cazaquistão.
“Desde o começo da administração 
Paulo Wanderley esse é o norte que 
guia a atuação de todas as equipes, 
seja da base ou a principal: evoluir 

nos resultados em relação às últimas com-
petições. Estamos trabalhando para me-
lhorar o desempenho coletivo com cinco 
medalhas e, em especial o do masculino, 
que não conquista duas medalhas des-
de o Mundial de Paris em 2011”, disse Ney 
Wilson, gestor de alto rendimento.
Com as quatro medalhas conquistadas no 
último Mundial, o Brasil subiu para o 12º lu-
gar no ranking de medalhas do Mundial de 
Judô em todos os tempos, com 38 pódios – 
6 ouros, 11 pratas e 21 bronzes. Sendo que 
do Mundial de Osaka (JPN) 2003 para cá, os 
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A seleção brasileira embarcou para a 
França para um período de aclimatação no 
dia 12 de agosto. A ida para Astana aconte-
ce em duas partes: um grupo sai no dia 20 
e outro no dia 24. No Cazaquistão, a seleção 
será chefiada por Ney Wilson que terá sob 
seu comando a equipe técnica, de ciência 
do esporte e administrativa, envolvendo os 
treinadores, preparador físico, médico, nu-
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“Estamos muito próximos dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, nosso grande objetivo. 
Não tenho dúvidas de que estamos no ca-
minho certo, trabalhando cada detalhe em 
busca da excelência e isso nos dá seguran-
ça de um bom resultado em Astana”, disse 
o presidente Paulo Wanderley.
Em uma das capitais mais frias do mundo 
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dem marcar até 40 graus negativos —, o 
verão de 2015 vem com o Mundial Sênior 
de Judô, e nada melhor do que uma co-
memoração tipicamente brasileira para 
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Alau Ice Palace, a partir de 11h
28 DE AGOSTO 
90kg, 70kg, 78kg
Alau Ice Palace, a partir de 11h
29 DE AGOSTO 
100kg, +100kg, +78kg
Alau Ice Palace, a partir de 11h
30 DE AGOSTO
Competição por Equipes
Alau Ice Palace, a partir de 11h

Obs.: Horários locais

OS ATLETAS DO MUNDIAL 
ASTANA 2015

SARAH GABRIELLE CABRAL DE MENEZES
Categoria: Ligeiro (48kg)
Altura: 154cm
Peso: 48kg
Nascimento: 26/3/1990 em Teresina – PI
Clube: Associação de Judô Expedito Falcão/PI
Técnica preferida: Ashi-waza
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2009, 2010, 2011, 
2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Bronze em 2010, 2011 e 
2013.

NATHÁLIA CASTELAN BRÍGIDA
Categoria: Ligeiro (48kg)
Altura: 158cm
Peso: 48kg
Nascimento: 16/7/1993 em Atibaia – SP
Clube: Minas Tênis Clube/MG
Técnica preferida: O-soto-gari
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: Estreante
Pódios em Mundiais: Nenhum

ÉRIKA DE SOUZA MIRANDA
Categoria: Meio Leve (52kg)
Altura: 162cm
Peso: 52kg
Nascimento: 6/6/1987 em Brasília – DF
Clube: Minas Tênis Clube/MG
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2007, 2009, 2010, 
2011, 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Prata em 2013 e bronze em 
2014 
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SÊNIOR

Eles acompanharam e orientaram os judocas do bra-
sileiros nas conquistas de 13 medalhas em 14 possí-
veis nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Esta-
rão também na cadeira à beira do tatame de Astana no Campeonato 
Mundial 2015, em agosto. Mas, esses não foram os primeiros e nem 
serão os últimos desafios dos técnicos Rosicleia Campos, Mario Tsut-
sui, Luiz Shinohara, Fulvio Miyata e Yuko Fujii no comando da seleção 
de judô, sob a batuta de Ney Wilson, gestor da área de Alto Rendimen-
to da CBJ. Com currículos vencedores, os treinadores trabalham tam-
bém para conduzir com êxito seus pupilos à maior glória do esporte 
nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.
Caloura do grupo, a japonesa Yuko Fujii chegou à equipe em 2013 
depois de treinar a seleção da Grã-Bretanha nos Jogos de Londres 
2012. Adaptou-se rapidamente ao “patropi”. Trouxe o marido, casou 
e deu à luz João, o mais carioca dos japoneses. O entrosamento com 
os colegas na seleção também não tardou e, hoje, ela ajuda a equi-
pe olímpica em treinos técnicos específicos com cada atleta, além de 
acompanhá-los em competições. 
“Eu prefiro conversar com o atleta e dar sugestões. Eles têm que ser 
independentes. Na hora da luta, eles estão sozinhos, e eu quero que 
eles pensem com as informações que dou para eles”, afirma, ao de-
talhar a maneira como gosta de trabalhar. “O judô no Brasil é muito 

grande, forte. Eu não senti que faltasse nada. Há técnicos experientes, 
um sistema que funciona e os atletas são talentosos. Eles lutam com o 
coração. E, se tiver torcida, ficam mais fortes”, observa.
Ao contrário de Yuko, Luiz Shinohara é o que está há mais tempo 
com a seleção. À frente da equipe masculina desde 2001, Jun, como 
é chamado pelos mais próximos, conta que no início não se animou 
muito com a ideia de treinar o Brasil, mas foi vencido pela insistência 
do campeão olímpico Aurélio Miguel e pela confiança em Ney Wilson.   
“Quando o Ney me convidou eu não queria vir. Não tinha essa preten-
são. Queria ficar cuidando da minha academia. Mas sempre admirei 
muito o trabalho do Ney e, no final, acabei aceitando o convite, que 
teve uma forcinha também do Aurélio”, revela.
Sob seu comando, Flavio Canto, Leandro Guilheiro, Tiago Camilo, Felipe 
Kitadai e Rafael Silva conquistaram seis medalhas de bronze olímpicas 
para o Brasil em três edições dos Jogos (2004, 2008 e 2012). 
“A gente conseguiu quebrar vários tabus. O João Derly sendo o pri-
meiro brasileiro campeão mundial (em 2005, no Cairo). Você via nos 
olhos dele que naquele dia ninguém tiraria a medalha dele. Não sou 
muito emotivo, mas ali tive que dar uma segurada. As conquistas de 
2007 no Mundial do Rio, por exemplo (três ouros com Tiago Camilo, 
Derly e Luciano Corrêa, além do bronze de João Gabriel Schlittler). As 
medalhas do Felipe Kitadai e do Rafael Silva em Londres também me 

SENSEIS DO BRASIL
Os cinco técnicos da seleção brasileira sênior contam suas histórias 
vencedoras e as emoções de comandarem o Brasil à beira do tatame 

>> Yuko Fujii, Fulvio Miyata, Luiz  
       Shinohara, Ney Wilson, Rosicleia   
       Campos e Mario Tsutsui: os 
       comandantes da seleção brasileira   

RAFAELA LOPES SILVA
Categoria: Leve (57kg)
Altura: 165cm
Peso: 57kg
Nascimento: 24/4/1992, em Rio de Janeiro – 
RJ
Clube: Instituto Reação/RJ
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2009, 2010, 2011, 
2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Ouro em 2013 e prata 
em 2011

MARIANA DOS SANTOS SILVA
Categoria: Meio Médio (63kg)
Altura: 168cm
Peso: 63kg
Nascimento: 22/2/1990 em Peruíbe - SP
Clube: Minas Tênis Clube - MG
Técnica preferida: O-soto-gari
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2010, 2011 e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

MARIA DE LOURDES MAZZOLENI 
PORTELA
Categoria: Médio (70kg)
Altura: 158cm 
Peso: 70kg
Nascimento: 14/1/1988 em Júlio de Castilhos 
– RS
Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: Sode tsuri-komi-ashi
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2009, 2010, 2011 
e 2013
Pódios em Mundiais: Nenhum

MAYRA AGUIAR DA SILVA
Categoria: Meio Pesado (78kg)
Altura: 178cm
Peso: 78kg
Nascimento:  3/8/1991 em Porto Alegre – RS
Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: Kosoto-gari
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2007, 2009, 2010, 
2011, 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Ouro em 2014, prata em 
2010 e bronze em 2011 e 2013

MARIA SUELEN ALTHEMAN
Categoria: Pesado (+78kg)
Altura: 173cm
Peso: 124kg
Nascimento: 12/08/1988 em Amparo - SP
Clube: Associação de Judô Rogério Sampaio/
SP
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2010, 2011, 2013 
e 2014
Pódios em Mundiais: Prata em 2013 e 2014

ROCHELE JESUS NUNES
Categoria: Pesado (+78kg)
Altura: 169cm
Peso: 105kg
Nascimento: 19/06/1989 em Pelotas - RS

Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: O-soto-gari 
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2009 e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

FELIPE EIDJI KITADAI
Categoria: Ligeiro (60kg)
Altura: 164cm
Peso: 60 kg
Nascimento: 28/07/1989 em São Paulo - SP
Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Destro
Participações em Mundiais: 2010, 2011, 2013 
e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

ERIC GOMES TAKABATAKE
Categoria: Ligeiro (60kg)
Altura: 164cm
Peso: 60 kg
Nascimento: 09/01/1991 em São Bernardo - SP
Clube: EC Pinheiros/SP
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

CHARLES KOSHIRO CHIBANA
Categoria: Meio leve (66kg)
Altura: 163cm
Peso: 66 kg
Nascimento: 11/09/1989 em São Paulo - SP
Clube: EC Pinheiros / SP
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Destro
Participações em Mundiais: 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

MARCELO GARCIA CONTINI
Categoria: Leve (73kg)
Altura: 179cm
Peso: 73kg
Nascimento: 20/4/1989 em Campinas - SP 
Clube: EC Pinheiros - SP
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Destro 
Participações em Mundiais: Estreante
Pódios em Mundiais: Nenhum

VICTOR RODRIGUES PENALBER 
DE OLIVEIRA
Categoria: Meio médio (81kg)
Altura: 174cm
Peso: 81kg
Nascimento: 22/05/1990 no Rio de Janeiro 
- RJ
Clube: Instituto Reação/RJ
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

LEANDRO MARQUES GUILHEIRO
Categoria: Meio médio (81kg)
Altura: 176cm
Peso: 81kg
Nascimento: 07/08/1983 em Suzano - SP 
Clube: EC Pinheiros - SP
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Destro 
Participações em Mundiais: 2005, 2007, 2009, 
2010 e 2011
Pódios em Mundiais: Prata em 2010 e bronze 
em 2011

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMILO
Categoria: Médio (90kg)
Altura: 180cm
Peso: 90kg
Nascimento: 24/05/1982 em Tupã - SP
Clube: EC Pinheiros/SP
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: 2005, 2007, 2009, 
2010, 2011 e 2014
Pódios em Mundiais: Ouro em 2007

LUCIANO RIBEIRO CORRÊA
Categoria: Meio pesado (100kg)
Altura:  189cm
Peso: 100kg
Nascimento: 25/11/1982 em Brasília - DF
Clube: Minas Tênis Clube /MG
Técnica preferida: O-soto-gari
Kumikata: Destro
Participações em Mundiais: 2005, 2007, 2009, 
2010, 2011, 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Ouro em 2007 e bronze 
em 2005

DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA
Categoria: Pesado (+100kg)
Altura: 192cm
Peso: 130kg
Nascimento: 24/8/1987 em Cuiabá - MS
Clube: Instituto Reação/RJ
Técnica preferida: Yoko-tomoe-nage
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum
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SÊNIOR

Eles acompanharam e orientaram os judocas do bra-
sileiros nas conquistas de 13 medalhas em 14 possí-
veis nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Esta-
rão também na cadeira à beira do tatame de Astana no Campeonato 
Mundial 2015, em agosto. Mas, esses não foram os primeiros e nem 
serão os últimos desafios dos técnicos Rosicleia Campos, Mario Tsut-
sui, Luiz Shinohara, Fulvio Miyata e Yuko Fujii no comando da seleção 
de judô, sob a batuta de Ney Wilson, gestor da área de Alto Rendimen-
to da CBJ. Com currículos vencedores, os treinadores trabalham tam-
bém para conduzir com êxito seus pupilos à maior glória do esporte 
nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.
Caloura do grupo, a japonesa Yuko Fujii chegou à equipe em 2013 
depois de treinar a seleção da Grã-Bretanha nos Jogos de Londres 
2012. Adaptou-se rapidamente ao “patropi”. Trouxe o marido, casou 
e deu à luz João, o mais carioca dos japoneses. O entrosamento com 
os colegas na seleção também não tardou e, hoje, ela ajuda a equi-
pe olímpica em treinos técnicos específicos com cada atleta, além de 
acompanhá-los em competições. 
“Eu prefiro conversar com o atleta e dar sugestões. Eles têm que ser 
independentes. Na hora da luta, eles estão sozinhos, e eu quero que 
eles pensem com as informações que dou para eles”, afirma, ao de-
talhar a maneira como gosta de trabalhar. “O judô no Brasil é muito 

grande, forte. Eu não senti que faltasse nada. Há técnicos experientes, 
um sistema que funciona e os atletas são talentosos. Eles lutam com o 
coração. E, se tiver torcida, ficam mais fortes”, observa.
Ao contrário de Yuko, Luiz Shinohara é o que está há mais tempo 
com a seleção. À frente da equipe masculina desde 2001, Jun, como 
é chamado pelos mais próximos, conta que no início não se animou 
muito com a ideia de treinar o Brasil, mas foi vencido pela insistência 
do campeão olímpico Aurélio Miguel e pela confiança em Ney Wilson.   
“Quando o Ney me convidou eu não queria vir. Não tinha essa preten-
são. Queria ficar cuidando da minha academia. Mas sempre admirei 
muito o trabalho do Ney e, no final, acabei aceitando o convite, que 
teve uma forcinha também do Aurélio”, revela.
Sob seu comando, Flavio Canto, Leandro Guilheiro, Tiago Camilo, Felipe 
Kitadai e Rafael Silva conquistaram seis medalhas de bronze olímpicas 
para o Brasil em três edições dos Jogos (2004, 2008 e 2012). 
“A gente conseguiu quebrar vários tabus. O João Derly sendo o pri-
meiro brasileiro campeão mundial (em 2005, no Cairo). Você via nos 
olhos dele que naquele dia ninguém tiraria a medalha dele. Não sou 
muito emotivo, mas ali tive que dar uma segurada. As conquistas de 
2007 no Mundial do Rio, por exemplo (três ouros com Tiago Camilo, 
Derly e Luciano Corrêa, além do bronze de João Gabriel Schlittler). As 
medalhas do Felipe Kitadai e do Rafael Silva em Londres também me 

SENSEIS DO BRASIL
Os cinco técnicos da seleção brasileira sênior contam suas histórias 
vencedoras e as emoções de comandarem o Brasil à beira do tatame 

>> Yuko Fujii, Fulvio Miyata, Luiz  
       Shinohara, Ney Wilson, Rosicleia   
       Campos e Mario Tsutsui: os 
       comandantes da seleção brasileira   

RAFAELA LOPES SILVA
Categoria: Leve (57kg)
Altura: 165cm
Peso: 57kg
Nascimento: 24/4/1992, em Rio de Janeiro – 
RJ
Clube: Instituto Reação/RJ
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2009, 2010, 2011, 
2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Ouro em 2013 e prata 
em 2011

MARIANA DOS SANTOS SILVA
Categoria: Meio Médio (63kg)
Altura: 168cm
Peso: 63kg
Nascimento: 22/2/1990 em Peruíbe - SP
Clube: Minas Tênis Clube - MG
Técnica preferida: O-soto-gari
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2010, 2011 e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

MARIA DE LOURDES MAZZOLENI 
PORTELA
Categoria: Médio (70kg)
Altura: 158cm 
Peso: 70kg
Nascimento: 14/1/1988 em Júlio de Castilhos 
– RS
Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: Sode tsuri-komi-ashi
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2009, 2010, 2011 
e 2013
Pódios em Mundiais: Nenhum

MAYRA AGUIAR DA SILVA
Categoria: Meio Pesado (78kg)
Altura: 178cm
Peso: 78kg
Nascimento:  3/8/1991 em Porto Alegre – RS
Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: Kosoto-gari
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2007, 2009, 2010, 
2011, 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Ouro em 2014, prata em 
2010 e bronze em 2011 e 2013

MARIA SUELEN ALTHEMAN
Categoria: Pesado (+78kg)
Altura: 173cm
Peso: 124kg
Nascimento: 12/08/1988 em Amparo - SP
Clube: Associação de Judô Rogério Sampaio/
SP
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2010, 2011, 2013 
e 2014
Pódios em Mundiais: Prata em 2013 e 2014

ROCHELE JESUS NUNES
Categoria: Pesado (+78kg)
Altura: 169cm
Peso: 105kg
Nascimento: 19/06/1989 em Pelotas - RS

Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: O-soto-gari 
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2009 e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

FELIPE EIDJI KITADAI
Categoria: Ligeiro (60kg)
Altura: 164cm
Peso: 60 kg
Nascimento: 28/07/1989 em São Paulo - SP
Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Destro
Participações em Mundiais: 2010, 2011, 2013 
e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

ERIC GOMES TAKABATAKE
Categoria: Ligeiro (60kg)
Altura: 164cm
Peso: 60 kg
Nascimento: 09/01/1991 em São Bernardo - SP
Clube: EC Pinheiros/SP
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

CHARLES KOSHIRO CHIBANA
Categoria: Meio leve (66kg)
Altura: 163cm
Peso: 66 kg
Nascimento: 11/09/1989 em São Paulo - SP
Clube: EC Pinheiros / SP
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Destro
Participações em Mundiais: 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

MARCELO GARCIA CONTINI
Categoria: Leve (73kg)
Altura: 179cm
Peso: 73kg
Nascimento: 20/4/1989 em Campinas - SP 
Clube: EC Pinheiros - SP
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Destro 
Participações em Mundiais: Estreante
Pódios em Mundiais: Nenhum

VICTOR RODRIGUES PENALBER 
DE OLIVEIRA
Categoria: Meio médio (81kg)
Altura: 174cm
Peso: 81kg
Nascimento: 22/05/1990 no Rio de Janeiro 
- RJ
Clube: Instituto Reação/RJ
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum

LEANDRO MARQUES GUILHEIRO
Categoria: Meio médio (81kg)
Altura: 176cm
Peso: 81kg
Nascimento: 07/08/1983 em Suzano - SP 
Clube: EC Pinheiros - SP
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Destro 
Participações em Mundiais: 2005, 2007, 2009, 
2010 e 2011
Pódios em Mundiais: Prata em 2010 e bronze 
em 2011

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMILO
Categoria: Médio (90kg)
Altura: 180cm
Peso: 90kg
Nascimento: 24/05/1982 em Tupã - SP
Clube: EC Pinheiros/SP
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: 2005, 2007, 2009, 
2010, 2011 e 2014
Pódios em Mundiais: Ouro em 2007

LUCIANO RIBEIRO CORRÊA
Categoria: Meio pesado (100kg)
Altura:  189cm
Peso: 100kg
Nascimento: 25/11/1982 em Brasília - DF
Clube: Minas Tênis Clube /MG
Técnica preferida: O-soto-gari
Kumikata: Destro
Participações em Mundiais: 2005, 2007, 2009, 
2010, 2011, 2013 e 2014
Pódios em Mundiais: Ouro em 2007 e bronze 
em 2005

DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA
Categoria: Pesado (+100kg)
Altura: 192cm
Peso: 130kg
Nascimento: 24/8/1987 em Cuiabá - MS
Clube: Instituto Reação/RJ
Técnica preferida: Yoko-tomoe-nage
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: 2014
Pódios em Mundiais: Nenhum
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marcaram muito. Eram as duas categorias em que eu realmente acreditava, e ali 
eu chorei mesmo”, confessa o técnico. 
Ao seu lado, Shinohara terá em Astana, assim como foi em Toronto, o também 
técnico Fulvio Miyata, que já foi, inclusive, treinado por Jun quando atleta.  
“Eu me espelho muito no que ele fez e no que ele vem fazendo na seleção brasilei-
ra. O mais bacana é que ele vem acreditando no meu trabalho também, me dando 
liberdade para mostrar o que eu posso fazer junto à equipe”, resume Miyata. 
Seu início na seleção foi em 2009, quando ainda comandava a equipe juvenil. Sete 
anos depois, terá sua primeira oportunidade como técnico em Jogos Olímpicos. 
“Estou tranquilo, talvez com um pouquinho de ansiedade pela responsabi-
lidade que a gente tem de estar acompanhando esse sonho olímpico dos 
atletas”, comenta. 
Assim como Fulvio, outro treinador que hoje dirige a principal também começou 
pelas categorias de base. Em 2006, Mario Tsutsui passou a acompanhar a equi-
pe júnior feminina em algumas competições no Circuito Mundial. É dessa época 
que ele guarda as lembranças mais marcantes como técnico. Uma história que 
se confunde com o início de uma geração supervitoriosa do judô feminino.
“Os títulos da Rafaela Silva, da Sarah Menezes e da Mayra Aguiar no Mundial jú-
nior foram especiais. Foi quando o Ney me convidou para participar do processo 
de renovação do judô feminino. Logo na primeira vez que a gente viajou com 
essa equipe, que tinha também Ketleyn Quadros, Érika Miranda, Rochele Nunes, 
entre outras, vieram esses ótimos resultados”, lembra.
Em 2013 e 2014, já como técnico da equipe sênior feminina, ele pôde ver suas 
pupilas brilharem novamente no Rio e em Chelyabinsk, com as consagrações de 
Rafaela e Mayra como campeãs mundiais. A peso-leve, especialmente, fazendo 
história ao conseguir um feito que nenhuma outra judoca brasileira havia tido 
até então. 
Um ano antes, porém, Rafaela experimentou a sensação que nenhum atleta 
gostaria de sentir. Foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Londres. Desolada e 
sem forças para sair da área de combate, coube à técnica Rosicleia Campos a 
responsabilidade de erguer a cabeça de sua atleta derrotada e dizer as primeiras 
palavras de consolo. 
“A hora da derrota é dura”, diz Rosicleia, emocionada, revivendo na memória 
aquele momento. “No caso da Rafa, para mim foi um choque também ela ter 
sido eliminada naquela situação (por golpe irregular). Eu fiquei também sem sa-
ber o que fazer, porque ela caiu no tatame e, quando veio para os meus braços, 
desfaleceu. Foi muito duro. Eu não estava preparada. Mas aí o técnico tem que 
refazer o atleta”.
Rosicleia participou de todas as etapas do desenvolvimento do judô feminino no 
país. Primeiro, esteve como atleta nas duas primeiras participações das meninas 
na modalidade em Jogos Olímpicos, em Barcelona 1992 e Atlanta 1996. Depois, 
há dez anos como técnica da equipe nacional, ela vibra de perto com as maiores 
conquistas das mulheres no esporte. Esteve em Pequim 2008, quando Ketleyn 
Quadros conquistou a primeira medalha olímpica para judô feminino brasileiro; e 
em Londres 2012, no ouro de Sarah Menezes. 
“Passei por tudo no judô feminino. Vivi uma era na minha época de atleta onde 
não se tinha nada”, conta. “Vivi uma ntrada na seleção (como treinadora) com 
uma rejeição muito forte de fora, ouvindo que, por ser mulher, não daria conta. 
Vivi o sucesso da primeira medalha olímpica feminina e falei: ‘Agora já posso mor-
rer’. Mas ainda bem que não morri, porque depois vi a primeira campeã olímpica, 
mundial... E quero mais! O meu maior desafio é sair com o máximo de medalhas 
possível em 2016 e fechar um ciclo de vida até”. 
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marcaram muito. Eram as duas categorias em que eu realmente acreditava, e ali 
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“Passei por tudo no judô feminino. Vivi uma era na minha época de atleta onde 
não se tinha nada”, conta. “Vivi uma ntrada na seleção (como treinadora) com 
uma rejeição muito forte de fora, ouvindo que, por ser mulher, não daria conta. 
Vivi o sucesso da primeira medalha olímpica feminina e falei: ‘Agora já posso mor-
rer’. Mas ainda bem que não morri, porque depois vi a primeira campeã olímpica, 
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EXEMPLO 
DO NORTE

JUDÔ PARA TODOS

Federação do Amapá 
aposta na Lei de Incentivo  

ao Esporte para 
desenvolver a modalidade

Para desenvolver o judô do 
Oiapoque ao Chuí, não há uma 
receita única que sirva igual-
mente para todos. Cada estado, com 
suas características e desafios pró-
prios, precisa conhecer bem suas 
necessidades e descobrir suas opor-
tunidades de crescimento. Porém, um 
ingrediente não pode faltar: proatividade. E um 
exemplo disso vem do Amapá, justamente o esta-
do que abriga a cidade mais ao Norte do Brasil. 
Lá, a Federação local conseguiu encontrar soluções num 
cenário em que praticamente só havia dificuldades. A saída 
foi apostar num modelo de desenvolvimento que tam-
bém está ao alcance de outras federações e clubes: 
a Lei de Incentivo ao Esporte.
“A gente correu atrás de apoio por todos os la-
dos, porque a Federação eu recebi só com duas 
pastas de documentos. E a gente começou a 
trabalhar, falar com políticos. Em 2006, consegui-
mos um convênio com o Ministério do Esporte e equipa-
mos a Federação. Logo depois, a gente conseguiu ter um 
projeto aprovado por meio da Lei de Incentivo”, recapitulou 
Antônio Viana, presidente da Federação Amapaense, descreven-
do os primeiros anos de sua gestão, iniciada em 2004.
A Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438, de 2006 – permite 
que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam 
de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados pelo 
Ministério do Esporte. As empresas podem investir até 1% desse 
valor e as pessoas físicas, até 6% do imposto devido.
No caso da Federação Amapaense, a primeira tentativa foi em 
2009. O presidente Antônio Viana fez o projeto e, segundo repor-
tagem da época no jornal “Folha de S. Paulo”, foi o único aprovado 
pela Lei de Incentivo ao Esporte em todo o estado. A iniciativa, 

porém, não 
rendeu de 

cara os frutos 
esperados: não 

houve captação 
de recursos. 

Mas o trabalho não parou por aí. A 
Federação Amapaense apresentou novo 
projeto e, em 2012, conseguiu tirá-lo do pa-

pel. Nascia o “Judô Para Todos – Descoberta 
de Talentos”. Só que foi preciso esforço — e 

apoio da Confederação Brasileira de Judô — 
para captar a verba.

“A gente conseguiu captar com a Oi e o Bradesco. 
O Bradesco foi por meio da Confederação. O professor 

Paulo Wanderley (Teixeira, presidente da CBJ) que acre-
ditou. (O Bradesco) Era um patrocinador da confederação 

e conseguiu alocar um recurso para a gente poder executar. A 
gente fez o projeto com R$ 150 mil”, afirmou Antônio Viana, la-
mentando apenas a falta de interesse dos empresários amapa-
enses: “Fizemos um coquetel com a presença de representantes 
do ministério do Esporte, secretário de esportes e do governador 
do estado. A gente mandou convite assinado pelo governador 
para 125 empresários, os maiores da região. O presidente Paulo 
Wanderley Teixeira veio e trouxe o campeão mundial Luciano 
Corrêa para mobilizar os empresários. Apareceram 17, e nenhum 
contribuiu com nada.” 

O “Judô Para Todos” foi executado durante dois anos e serviu 
de trampolim para o desenvolvimento do esporte no Amapá. No 
primeiro momento, foram adquiridas 600 peças de tatame e 750 
quimonos. Com esse equipamento, foram criados 15 núcleos do 
projeto, com portas abertas para receber 750 crianças, adoles-
centes, idosos e pessoas com deficiência.
No segundo ano, foram comprados mais 1.500 quimonos: dois 
para cada um dos integrantes do “Judô Para Todos”. Os núcleos 
do projeto desenvolveram o esporte no Amapá, e os números 
comprovam:
“Atualmente, num Campeonato Estadual temos em média 300, 
350 atletas. Filiados à federação temos 600 e poucos. E a gente 
estima cerca de três mil praticantes no estado”, calcula Antônio 
Viana, que acrescenta: “Hoje, com pagamento de inscrições 
num evento nosso, a gente consegue bancar o próprio evento e 
promover coisas como viagens de técnicos e atletas para com-
petições. A gente está se mantendo assim, graças ao aumento 
de praticantes.”
O “Judô Para Todos” cumpriu sua missão. Nos últimos anos, a 
Federação Amapaense não tem mais apresentado projetos. Em 
vez disso, a entidade prefere estimular os clubes locais a de-
senvolverem projetos a fim de captar recursos por meio da 
Lei de Incentivo ao Esporte.
“Estamos ensinado eles a fazerem os projetos, para cada um 
caminhar com as próprias pernas, sem depender da federa-
ção. O caminho é este: não adianta ficar sentado esperan-
do, tem que trabalhar. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas 
só consegue assim. Sem trabalho, ninguém chega a lugar 
nenhum”, disse Antônio Viana.
Com suor e criatividade, o judô vai se desenvolvendo: do 
Oiapoque, no extremo norte do Amapá, ao Chuí.
“O presidente Viana está fazendo uma administração 
exemplar. A Federação Amapaense de Judô foi a pionei-
ra entre as federações a conseguir aprovar e executar 
projeto da Lei de Incentivo ao Esporte”, afirmou Paulo 
Wanderley Teixeira, presidente da CBJ.

RESULTADOS APARECEM 
NOS TATAMES
A medalha de ouro do jovem Júlio Vilhena na cate-
goria ligeiro no último Campeonato Brasileiro Sub-
21, disputado em maio, em Recife, foi um resultado 
emblemático para o judô amapaense. Afinal, o atle-
ta é oriundo do Clube de Judô Ronildo Nobre, um dos 
núcleos do projeto “Judô Para Todos – Descoberta de 
Talentos”, desenvolvido a partir da Lei de Incentivo ao 
Esporte.
“O Júlio entrou com 11, 12 anos, numa academia de 
um aluno meu, o Ronildo Nobre. E agora chegou o 
momento dele. É um atleta bem forte e está treinando 
muito, está focado”, afirmou Antônio Viana.
Além do ouro de Júlio Vilhena, o Amapá teve uma 
medalha de bronze com Itacyara Lemos, na cate-
goria pesado, no Brasileiro Sub-21. Os dois dão 
mostras de que o futuro do judô amapaense está 
encaminhado.
“Em 2013 a gente medalhou em todos os 
Campeonatos Brasileiros. Inclusive no sênior”, dis-
se o presidente da Federação Amapaense.
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trabalhar, falar com políticos. Em 2006, consegui-
mos um convênio com o Ministério do Esporte e equipa-
mos a Federação. Logo depois, a gente conseguiu ter um 
projeto aprovado por meio da Lei de Incentivo”, recapitulou 
Antônio Viana, presidente da Federação Amapaense, descreven-
do os primeiros anos de sua gestão, iniciada em 2004.
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primeiro momento, foram adquiridas 600 peças de tatame e 750 
quimonos. Com esse equipamento, foram criados 15 núcleos do 
projeto, com portas abertas para receber 750 crianças, adoles-
centes, idosos e pessoas com deficiência.
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exemplar. A Federação Amapaense de Judô foi a pionei-
ra entre as federações a conseguir aprovar e executar 
projeto da Lei de Incentivo ao Esporte”, afirmou Paulo 
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21, disputado em maio, em Recife, foi um resultado 
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goria pesado, no Brasileiro Sub-21. Os dois dão 
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PREPARADOS  
PARA VENCER EM 
QUALQUER ÁREA

CBJ é escolhida por veículo especializado em marketing esportivo 
como um dos maiores casos de sucesso na última década 

POR DENTRO DA CBJ

O lema da CBJ — “Preparados para vencer” — foi ela-
borado a partir da visão de todas as áreas envolvidas 
no judô com relação à Confederação Brasileira e não 
faz referência apenas ao âmbito esportivo. No campo 
administrativo, a CBJ também tem como objetivo tor-
nar-se uma referência. Desde 2001, a gestão do judô nacional 
vem conquistando sucessivos avanços e, por isso, foi eleita pelo portal 
“Máquina do Esporte”, especializado em marketing esportivo, como um 
dos dez maiores casos de sucesso na área na última década. 
“Temos que agradecer aos nossos patrocinadores, que acreditaram 
no nosso projeto e nos permitiram 
ganhar essa premiação. Com o nos-
so modelo profissional de gestão, 
com metas, prazos e cobrança de 
resultado, é natural que comecemos 
a nos destacar em todas as áreas, 
além da esportiva, que é o nosso foco 
principal”, disse o presidente Paulo 
Wanderley Teixeira.
A CBJ foi a única confederação olím-
pica presente na lista, que foi publica-
da no início de junho e tem ainda cases de futebol, basquete, tênis e 
corrida de rua. Entre os fatores que levaram a Confederação a estar 
no top 10, está a independência financeira em relação ao dinheiro 
público, apesar dos contratos importantes com empresas públicas 
como a Petrobras e a Infraero.

“O judô tem a única confederação de modalidade olímpica no Brasil 
sustentada na última década sem o apoio máster de uma estatal. Sim, 
a CBJ tem contrato com Petrobras e Infraero, mas a base de sua es-
trutura vem dos aportes de Scania e Mizuno, além dos acordos com 
Bradesco e Cielo”, destacou a publicação.
Ações inovadoras, e uma em especial em pleno ano de Copa do Mundo 
no Brasil, também foram lembradas pela publicação. O chamado “Judô 
no Teatro”, que levou o Desafio Internacional entre Brasil e Japão para 
o palco do Teatro Bradesco no ano passado, foi destaque em 2014. 
O evento teve transmissão ao vivo da TV Globo, dentro do programa 

“Esporte Espetacular”, obtendo 8 
pontos na medição do Ibope (cer-
ca de 1,6 milhão de pessoas), além 
de contar com algo inédito: uma 
câmera “acoplada” ao árbitro, mos-
trando um ponto de vista inédito.
“É uma grande notícia estar entre 
os mais importantes cases de ma-
rketing esportivo da última década. 
Alguns projetos milionários ficaram 
de fora dessa lista. A premiação 
mostra a dimensão do trabalho que 

vem sendo feito pela CBJ e os desafios que foram superados durante 
a administração do professor Paulo Wanderley Teixeira”, disse Maurício 
Santos, diretor da WH Sports, agência de marketing da CBJ. 
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De acordo com o parágrafo 2º do art. 1° da portaria nº 68 de 22 de 
abril de 2010, que altera a portaria nº 120 de 03 de julho de 2009, 
o prazo para protocolização da documentação referente aos 
projetos desportivos ou paradesportivos é de 1º de fevereiro a 15 
de setembro, anualmente, considerando-se a data do protocolo 
ou da remessa constante do Aviso de Recebimento (AR).
O primeiro procedimento para a apresentação dos projetos é o 
cadastramento no Sistema da Lei de Incentivo ao Esporte (SLIE).
O segundo passo é o preenchimento dos formulários 
disponibilizados no site do Ministério do Esporte. Após o 
preenchimento e impressão, o proponente deverá juntar ao 
formulário impresso toda a documentação obrigatória:
• pedido de avaliação do projeto dirigido à Comissão Técnica, 
com a indicação da manifestação desportiva;
• cópias autenticadas do CNPJ, do estatuto e das respectivas 
alterações, da ata da assembleia que empossou a atual diretoria, 
do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do documento Registro 
Geral - RG dos diretores ou responsáveis legais, todas relativas 
ao proponente;
• descrição do projeto contendo justificativa, objetivos, cronograma 
de execução física e financeira, estratégias de ação, metas 
qualitativas e quantitativas e plano de aplicação dos recursos;

• orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados 
são compatíveis com os praticados no mercado ou enquadrados 
nos parâmetros estabelecidos pelo Ministério do Esporte, com a 
apresentação de 03 (três) orçamentos;
• comprovação da capacidade técnico-operativa do proponente;
• comprovação de funcionamento do proponente há, no mínimo, 
um ano;
• nos casos de construção ou reforma de imóvel, comprovação 
de pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade do 
respectivo imóvel ou da posse, conforme dispuser o Ministério 
do Esporte.
O terceiro passo é o envio da documentação relativa aos projetos 
desportivos ou paradesportivos para Ministério do Esporte, 
situado na SEPN 511 Edifício Bittar II 3º andar - Brasília/DF, CEP 
70750-541, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h. No caso de 
remessa de documentação por correio, deve-se encaminhá-la ao 
endereço com AR.
O acompanhamento da tramitação dos projetos deve ser feito 
através do site da SLIE.

Fonte: Site Oficial do Ministério do Esporte

>> Representante do Ministério do Esporte em visita a uma das unidades do projeto Judô Para Todos

#TONOPAN Mais uma prova de que o lema “Preparados para vencer” não se resume somente ao que 
acontece dentro dos tatames foi a convocação para os Jogos Pan-Americanos Toronto 2015 feita no último dia 
25 de maio. Cada atleta fez um post nas redes sociais, com uma foto produzida e enviada pela CBJ, usando 
as hashtags #tonopan e comentando a convocação.
A convocação foi um grande projeto, pensado em conjunto com as áreas técnica e administrativa 
da Confederação. A “Máquina do Esporte” destacou a ação inovadora de comunicação, que 
usou diversas plataformas e recursos diferentes. Além da propagação da notícia nas 
páginas e perfis dos atletas convocados nas redes sociais, foram produzidos conteúdos 
especialmente para a divulgação para a imprensa.
“A postagem foi feita simultaneamente ao envio de um webrelease com infográfico 
sobre o histórico da participação do judô nos Jogos Pan-Americanos, nos quais o Brasil já 
conquistou 111 medalhas”, destacou o portal. 
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PREPARADOS  
PARA VENCER EM 
QUALQUER ÁREA

CBJ é escolhida por veículo especializado em marketing esportivo 
como um dos maiores casos de sucesso na última década 

POR DENTRO DA CBJ

O lema da CBJ — “Preparados para vencer” — foi ela-
borado a partir da visão de todas as áreas envolvidas 
no judô com relação à Confederação Brasileira e não 
faz referência apenas ao âmbito esportivo. No campo 
administrativo, a CBJ também tem como objetivo tor-
nar-se uma referência. Desde 2001, a gestão do judô nacional 
vem conquistando sucessivos avanços e, por isso, foi eleita pelo portal 
“Máquina do Esporte”, especializado em marketing esportivo, como um 
dos dez maiores casos de sucesso na área na última década. 
“Temos que agradecer aos nossos patrocinadores, que acreditaram 
no nosso projeto e nos permitiram 
ganhar essa premiação. Com o nos-
so modelo profissional de gestão, 
com metas, prazos e cobrança de 
resultado, é natural que comecemos 
a nos destacar em todas as áreas, 
além da esportiva, que é o nosso foco 
principal”, disse o presidente Paulo 
Wanderley Teixeira.
A CBJ foi a única confederação olím-
pica presente na lista, que foi publica-
da no início de junho e tem ainda cases de futebol, basquete, tênis e 
corrida de rua. Entre os fatores que levaram a Confederação a estar 
no top 10, está a independência financeira em relação ao dinheiro 
público, apesar dos contratos importantes com empresas públicas 
como a Petrobras e a Infraero.

“O judô tem a única confederação de modalidade olímpica no Brasil 
sustentada na última década sem o apoio máster de uma estatal. Sim, 
a CBJ tem contrato com Petrobras e Infraero, mas a base de sua es-
trutura vem dos aportes de Scania e Mizuno, além dos acordos com 
Bradesco e Cielo”, destacou a publicação.
Ações inovadoras, e uma em especial em pleno ano de Copa do Mundo 
no Brasil, também foram lembradas pela publicação. O chamado “Judô 
no Teatro”, que levou o Desafio Internacional entre Brasil e Japão para 
o palco do Teatro Bradesco no ano passado, foi destaque em 2014. 
O evento teve transmissão ao vivo da TV Globo, dentro do programa 

“Esporte Espetacular”, obtendo 8 
pontos na medição do Ibope (cer-
ca de 1,6 milhão de pessoas), além 
de contar com algo inédito: uma 
câmera “acoplada” ao árbitro, mos-
trando um ponto de vista inédito.
“É uma grande notícia estar entre 
os mais importantes cases de ma-
rketing esportivo da última década. 
Alguns projetos milionários ficaram 
de fora dessa lista. A premiação 
mostra a dimensão do trabalho que 

vem sendo feito pela CBJ e os desafios que foram superados durante 
a administração do professor Paulo Wanderley Teixeira”, disse Maurício 
Santos, diretor da WH Sports, agência de marketing da CBJ. 
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De acordo com o parágrafo 2º do art. 1° da portaria nº 68 de 22 de 
abril de 2010, que altera a portaria nº 120 de 03 de julho de 2009, 
o prazo para protocolização da documentação referente aos 
projetos desportivos ou paradesportivos é de 1º de fevereiro a 15 
de setembro, anualmente, considerando-se a data do protocolo 
ou da remessa constante do Aviso de Recebimento (AR).
O primeiro procedimento para a apresentação dos projetos é o 
cadastramento no Sistema da Lei de Incentivo ao Esporte (SLIE).
O segundo passo é o preenchimento dos formulários 
disponibilizados no site do Ministério do Esporte. Após o 
preenchimento e impressão, o proponente deverá juntar ao 
formulário impresso toda a documentação obrigatória:
• pedido de avaliação do projeto dirigido à Comissão Técnica, 
com a indicação da manifestação desportiva;
• cópias autenticadas do CNPJ, do estatuto e das respectivas 
alterações, da ata da assembleia que empossou a atual diretoria, 
do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do documento Registro 
Geral - RG dos diretores ou responsáveis legais, todas relativas 
ao proponente;
• descrição do projeto contendo justificativa, objetivos, cronograma 
de execução física e financeira, estratégias de ação, metas 
qualitativas e quantitativas e plano de aplicação dos recursos;

• orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados 
são compatíveis com os praticados no mercado ou enquadrados 
nos parâmetros estabelecidos pelo Ministério do Esporte, com a 
apresentação de 03 (três) orçamentos;
• comprovação da capacidade técnico-operativa do proponente;
• comprovação de funcionamento do proponente há, no mínimo, 
um ano;
• nos casos de construção ou reforma de imóvel, comprovação 
de pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade do 
respectivo imóvel ou da posse, conforme dispuser o Ministério 
do Esporte.
O terceiro passo é o envio da documentação relativa aos projetos 
desportivos ou paradesportivos para Ministério do Esporte, 
situado na SEPN 511 Edifício Bittar II 3º andar - Brasília/DF, CEP 
70750-541, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h. No caso de 
remessa de documentação por correio, deve-se encaminhá-la ao 
endereço com AR.
O acompanhamento da tramitação dos projetos deve ser feito 
através do site da SLIE.

Fonte: Site Oficial do Ministério do Esporte

>> Representante do Ministério do Esporte em visita a uma das unidades do projeto Judô Para Todos

#TONOPAN Mais uma prova de que o lema “Preparados para vencer” não se resume somente ao que 
acontece dentro dos tatames foi a convocação para os Jogos Pan-Americanos Toronto 2015 feita no último dia 
25 de maio. Cada atleta fez um post nas redes sociais, com uma foto produzida e enviada pela CBJ, usando 
as hashtags #tonopan e comentando a convocação.
A convocação foi um grande projeto, pensado em conjunto com as áreas técnica e administrativa 
da Confederação. A “Máquina do Esporte” destacou a ação inovadora de comunicação, que 
usou diversas plataformas e recursos diferentes. Além da propagação da notícia nas 
páginas e perfis dos atletas convocados nas redes sociais, foram produzidos conteúdos 
especialmente para a divulgação para a imprensa.
“A postagem foi feita simultaneamente ao envio de um webrelease com infográfico 
sobre o histórico da participação do judô nos Jogos Pan-Americanos, nos quais o Brasil já 
conquistou 111 medalhas”, destacou o portal. 
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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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BASE

BATALHA DE 
SARAJEVO

Equipe juvenil volta do Campeonato Mundial com  
quatro medalhas e evolução em relação a 2013

Em Sarajevo, cidade que ainda traz viva na memória 
a devastação de uma guerra encerrada há 20 anos, 
os jovens lutadores do judô do Brasil deixaram sua 
marca. No Campeonato Mundial Sub-18, que reuniu 475 atletas 
de 59 nações no começo de agosto, os judocas brasileiros conquis-
taram quatro medalhas e mostraram que o futuro do esporte está 
bem encaminhado, com dez dos 20 atletas nacionais ficando entre 
os sete melhores de suas categorias. 
No fim, foram duas medalhas de prata no masculino — Michael 
Marcelino (60kg) e Igor Morishigue (81kg)— e duas de bronze no 
feminino — Jéssica Silva (44kg) e Beatriz Souza (+70kg). Além disso, 
foram três quintos e três sétimos lugares — e um quinto lugar com 
as meninas na disputa por equipes. 
Foi um desempenho superior ao da última edição do Mundial, em 
Miami 2013, na qual o Brasil conquistou dois bronzes no feminino. 
A competição teve um nível técnico altíssimo. Atletas de 29 países 
diferentes conquistaram medalhas, sendo que, nesta lista, o Brasil foi 
a única nação da América.
Foi do feminino que veio a primeira medalha brasileira, no primeiro dia 
de competição. A superligeiro Jéssica Silva perdeu por um yuko nas 
quartas de final para a francesa Shirine Boukli, mas recuperou-se na 
repescagem contra Laura Martinez, da Espanha, e, na decisão pelo 

bronze, não tomou conhecimento da russa Iuliia Ogarkova. “Todo o 
esforço que eu fiz antes de chegar aqui, a dificuldade para manter o 
peso, os treinos pesados, tudo isso me inspirou antes de entrar no 
tatame nessa decisão”, disse Jéssica. 
O segundo dia teve também o segundo pódio. Michael Marcelino 
(60kg) fez campanha irretocável até a decisão, superando adversá-
rios difíceis como o francês Reda Seddouki, Luukas Saha, da Finlândia, 
o russo Akhmed Bogatyrev e o georgiano Robinzon Beglarashvili até 
a decisão pelo ouro contra o japonês Genki Koga, filho do campeão 
olímpico e tricampeão mundial Tachihiro Koga. Em luta equilibrada, 
o brasileiro foi derrotado por uma punição a mais que o adversário. 
“Fiquei triste por ter perdido, mas eu sou agora o segundo melhor 
do mundo e aprendi bastante nessa competição”, avaliou Marcelino. 
Nos dois últimos dias, o Brasil repetiu os resultados iniciais, com 
mais uma prata e outro bronze, com Igor Morishigue (81kg) e Beatriz 
Souza (+70kg) respectivamente. “É uma honra colocar o Brasil num 
pódio mundial, representando também meu clube, minha família, 
meus amigos”, disse Morishigue, que bateu o montenegrino Danilo 
Todorovic, o cazaque Beibit Madeyev, o húngaro Apor Toth, o bósnio 
Toni Miletic e só parou, por um shido de diferença, na decisão do 
ouro contra o alemão Falk Petersilka. 

No último dia, a Alemanha foi de novo a pedra no sapato do Brasil, com a peso-pesado 
Maxime Brausewetter tirando de Beatriz Souza a chance de avançar às semifinais. Na 
repescagem, a brasileira venceu por ippon a número um do mundo, a tcheca Marketa 
Paulusova, e repetiu o feito na luta pelo bronze contra outra alemã, Ina Bauernfeind. 
“Sempre foi meu sonho, desde criança, ser medalhista em um Mundial. Eu dedico essa 
medalha à minha família”, comemorou Bia, emocionada. 
A competição por equipes encerrou o Mundial com um gostinho amargo para os me-
ninos, eliminados na primeira fase com um 5 a 0 para a França, em disputa com duas 
eliminações contestáveis por hansoku make (penalidade) para Jeferson Santos Jr e 
Luanh Saboya. Apesar disso, a equipe masculina melhorou muito seu desempenho em 
relação ao último Mundial, no qual os meninos não conquistaram nenhuma medalha. 
“A gente vinha trabalhando pontualmente nas dificuldades de cada atleta. Perdíamos 
muito em ne-waza (luta no chão) e melhoramos. Os melhores resultados vieram 
exatamente com aqueles que tinham mais dificuldades. Estamos no caminho certo, 
mas tem muito ainda o que melhorar”, resumiu o técnico da equipe sub-18 masculina, 
Douglas Potrich. 
As meninas, por outro lado, chegaram à disputa pelo bronze, depois de superarem 
Polônia e Cazaquistão, mas não passaram pela Rússia e terminaram em quinto lugar.  
“Todas as atletas evoluíram, numa competição que estava muito forte. Na disputa por 
equipes, por exemplo, enfrentamos as duas maiores potências do judô mundial, que são 
Japão e Rússia”, avaliou a técnica da equipe feminina, Danusa Shira. 
O Campeonato Mundial Sub-18 fechou o ano para os atletas dessa classe. Em outubro, 
será a vez do time sub-21 encarar o Mundial, em Abu Dhabi.. 
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>> Jéssica Silva se emocionou com a medalha de bronze >> Igor Morishigue conquistou medalha de prata em Sarajevo

PRATA
Michael Marcelino (60kg)
Igor Morishigue (81kg)

BRONZE
Jéssica Silva (44kg)
Beatriz Souza (+70kg)

5º LUGAR
João Paulo Correia (50kg)
Renan Torres (55kg)
Vitória Andrade (57kg)
Equipe Feminina 

7º LUGAR
Mike Pinheiro (50kg)
Bruno Watanabe (55kg)
Gabriela Clemente (48kg)

PRINCIPAIS RESULTADOS DO BRASILPRINCIPAIS RESULTADOS DO BRASIL

DOMÍNIO CONTINENTAL
Antes de embarcar para o Mundial da Bósnia, 

a equipe juvenil teve um aquecimento especial 
no Campeonato Pan-Americano de San Jose, 
na Costa Rica. Os jovens judocas brasileiros 

conquistaram 13 ouros em 16 possíveis, 
além de duas pratas e um bronze.

Com campanha igualmente avassaladora, a 
equipe Sub 21 levou 11 ouros, três pratas e um 
bronze, comprovando o domínio do Brasil nas 

Américas em todas as faixas etárias. 

QUADRO DE MEDALHAS
CAMPEONATO PAN-AMERICANO SUB-18

OURO
Mike Pinheiro (50kg/SP), Renan Torres (55kg/
SP), Haniel Simas (60kg/SP), Luanh Rodrigues 

(73kg/PR), Igor Morishigue (81kg/SP), Luan 
Ferreira (90kg/MG), João Paulo Gonçalves 

(+90kg/SC), Jéssica Silva (44kg/SP), Gabriela 
Clemente (48kg/RS),Vitória Andrade (57kg/

MS), Samara Oliveira (63kg/ES), Pâmella Palma 
(70kg/SP) e Beatriz Souza (+70kg/SP)

PRATA
Bianca Vilma Rosa (40kg/MS) e 

Francieli Terenzi (52kg/SP)
BRONZE

Jeferson Santos Júnior (66kg/SP)

CAMPEONATO PAN-AMERICANO SUB-21
OURO

Daniel Cargnin (66kg/RS), Lincoln Neves (73kg/
SP),Tiago Pinho (81kg/RS), Leonardo Gonçalves 
(100kg/SP), João Marcos Cesarino (+100kg/RS), 

Larissa Farias (44kg/RJ), Jéssica Lima (52kg/
SP), Kamila Silva (57kg/MG), Aine Schmidt 

(70kg/SP), Isabela Sanches (78kg/MG) e Camila 
Nogueira (+78kg/MS).

PRATA
Lucas Guimarães (55kg/RS), Henrique Francini 

(90kg/SP) e Ellen Furtado (+78kg/SP)
BRONZE

Alexia Castilhos (63kg/RS)
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Equipe juvenil volta do Campeonato Mundial com  
quatro medalhas e evolução em relação a 2013

Em Sarajevo, cidade que ainda traz viva na memória 
a devastação de uma guerra encerrada há 20 anos, 
os jovens lutadores do judô do Brasil deixaram sua 
marca. No Campeonato Mundial Sub-18, que reuniu 475 atletas 
de 59 nações no começo de agosto, os judocas brasileiros conquis-
taram quatro medalhas e mostraram que o futuro do esporte está 
bem encaminhado, com dez dos 20 atletas nacionais ficando entre 
os sete melhores de suas categorias. 
No fim, foram duas medalhas de prata no masculino — Michael 
Marcelino (60kg) e Igor Morishigue (81kg)— e duas de bronze no 
feminino — Jéssica Silva (44kg) e Beatriz Souza (+70kg). Além disso, 
foram três quintos e três sétimos lugares — e um quinto lugar com 
as meninas na disputa por equipes. 
Foi um desempenho superior ao da última edição do Mundial, em 
Miami 2013, na qual o Brasil conquistou dois bronzes no feminino. 
A competição teve um nível técnico altíssimo. Atletas de 29 países 
diferentes conquistaram medalhas, sendo que, nesta lista, o Brasil foi 
a única nação da América.
Foi do feminino que veio a primeira medalha brasileira, no primeiro dia 
de competição. A superligeiro Jéssica Silva perdeu por um yuko nas 
quartas de final para a francesa Shirine Boukli, mas recuperou-se na 
repescagem contra Laura Martinez, da Espanha, e, na decisão pelo 

bronze, não tomou conhecimento da russa Iuliia Ogarkova. “Todo o 
esforço que eu fiz antes de chegar aqui, a dificuldade para manter o 
peso, os treinos pesados, tudo isso me inspirou antes de entrar no 
tatame nessa decisão”, disse Jéssica. 
O segundo dia teve também o segundo pódio. Michael Marcelino 
(60kg) fez campanha irretocável até a decisão, superando adversá-
rios difíceis como o francês Reda Seddouki, Luukas Saha, da Finlândia, 
o russo Akhmed Bogatyrev e o georgiano Robinzon Beglarashvili até 
a decisão pelo ouro contra o japonês Genki Koga, filho do campeão 
olímpico e tricampeão mundial Tachihiro Koga. Em luta equilibrada, 
o brasileiro foi derrotado por uma punição a mais que o adversário. 
“Fiquei triste por ter perdido, mas eu sou agora o segundo melhor 
do mundo e aprendi bastante nessa competição”, avaliou Marcelino. 
Nos dois últimos dias, o Brasil repetiu os resultados iniciais, com 
mais uma prata e outro bronze, com Igor Morishigue (81kg) e Beatriz 
Souza (+70kg) respectivamente. “É uma honra colocar o Brasil num 
pódio mundial, representando também meu clube, minha família, 
meus amigos”, disse Morishigue, que bateu o montenegrino Danilo 
Todorovic, o cazaque Beibit Madeyev, o húngaro Apor Toth, o bósnio 
Toni Miletic e só parou, por um shido de diferença, na decisão do 
ouro contra o alemão Falk Petersilka. 

No último dia, a Alemanha foi de novo a pedra no sapato do Brasil, com a peso-pesado 
Maxime Brausewetter tirando de Beatriz Souza a chance de avançar às semifinais. Na 
repescagem, a brasileira venceu por ippon a número um do mundo, a tcheca Marketa 
Paulusova, e repetiu o feito na luta pelo bronze contra outra alemã, Ina Bauernfeind. 
“Sempre foi meu sonho, desde criança, ser medalhista em um Mundial. Eu dedico essa 
medalha à minha família”, comemorou Bia, emocionada. 
A competição por equipes encerrou o Mundial com um gostinho amargo para os me-
ninos, eliminados na primeira fase com um 5 a 0 para a França, em disputa com duas 
eliminações contestáveis por hansoku make (penalidade) para Jeferson Santos Jr e 
Luanh Saboya. Apesar disso, a equipe masculina melhorou muito seu desempenho em 
relação ao último Mundial, no qual os meninos não conquistaram nenhuma medalha. 
“A gente vinha trabalhando pontualmente nas dificuldades de cada atleta. Perdíamos 
muito em ne-waza (luta no chão) e melhoramos. Os melhores resultados vieram 
exatamente com aqueles que tinham mais dificuldades. Estamos no caminho certo, 
mas tem muito ainda o que melhorar”, resumiu o técnico da equipe sub-18 masculina, 
Douglas Potrich. 
As meninas, por outro lado, chegaram à disputa pelo bronze, depois de superarem 
Polônia e Cazaquistão, mas não passaram pela Rússia e terminaram em quinto lugar.  
“Todas as atletas evoluíram, numa competição que estava muito forte. Na disputa por 
equipes, por exemplo, enfrentamos as duas maiores potências do judô mundial, que são 
Japão e Rússia”, avaliou a técnica da equipe feminina, Danusa Shira. 
O Campeonato Mundial Sub-18 fechou o ano para os atletas dessa classe. Em outubro, 
será a vez do time sub-21 encarar o Mundial, em Abu Dhabi.. 
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>> Jéssica Silva se emocionou com a medalha de bronze >> Igor Morishigue conquistou medalha de prata em Sarajevo

PRATA
Michael Marcelino (60kg)
Igor Morishigue (81kg)

BRONZE
Jéssica Silva (44kg)
Beatriz Souza (+70kg)

5º LUGAR
João Paulo Correia (50kg)
Renan Torres (55kg)
Vitória Andrade (57kg)
Equipe Feminina 

7º LUGAR
Mike Pinheiro (50kg)
Bruno Watanabe (55kg)
Gabriela Clemente (48kg)

PRINCIPAIS RESULTADOS DO BRASILPRINCIPAIS RESULTADOS DO BRASIL

DOMÍNIO CONTINENTAL
Antes de embarcar para o Mundial da Bósnia, 

a equipe juvenil teve um aquecimento especial 
no Campeonato Pan-Americano de San Jose, 
na Costa Rica. Os jovens judocas brasileiros 

conquistaram 13 ouros em 16 possíveis, 
além de duas pratas e um bronze.

Com campanha igualmente avassaladora, a 
equipe Sub 21 levou 11 ouros, três pratas e um 
bronze, comprovando o domínio do Brasil nas 

Américas em todas as faixas etárias. 

QUADRO DE MEDALHAS
CAMPEONATO PAN-AMERICANO SUB-18

OURO
Mike Pinheiro (50kg/SP), Renan Torres (55kg/
SP), Haniel Simas (60kg/SP), Luanh Rodrigues 

(73kg/PR), Igor Morishigue (81kg/SP), Luan 
Ferreira (90kg/MG), João Paulo Gonçalves 

(+90kg/SC), Jéssica Silva (44kg/SP), Gabriela 
Clemente (48kg/RS),Vitória Andrade (57kg/

MS), Samara Oliveira (63kg/ES), Pâmella Palma 
(70kg/SP) e Beatriz Souza (+70kg/SP)

PRATA
Bianca Vilma Rosa (40kg/MS) e 

Francieli Terenzi (52kg/SP)
BRONZE

Jeferson Santos Júnior (66kg/SP)

CAMPEONATO PAN-AMERICANO SUB-21
OURO

Daniel Cargnin (66kg/RS), Lincoln Neves (73kg/
SP),Tiago Pinho (81kg/RS), Leonardo Gonçalves 
(100kg/SP), João Marcos Cesarino (+100kg/RS), 

Larissa Farias (44kg/RJ), Jéssica Lima (52kg/
SP), Kamila Silva (57kg/MG), Aine Schmidt 

(70kg/SP), Isabela Sanches (78kg/MG) e Camila 
Nogueira (+78kg/MS).

PRATA
Lucas Guimarães (55kg/RS), Henrique Francini 

(90kg/SP) e Ellen Furtado (+78kg/SP)
BRONZE

Alexia Castilhos (63kg/RS)
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MEU JUDÔ

SUCESSO NA UNIVERSÍADE
Judô garante metade das medalhas brasileiras em Gwangju 2015

Ary Cunha, jornalista da TV Globo, relembra a experiência de ver de perto 
a conquista da medalha de ouro da judoca piauiense, em Londres

Mais uma vez a parceria entre a Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ) e a Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário (CBDU) deu certo. A moda-
lidade foi novamente a que mais rendeu medalhas para a delegação 
brasileira na Universíade Gwangju 2015, assim como aconteceu na 
de Kazan, em 2013. Neste ano, foram quatro medalhas das oito do 
Brasil no torneio que é considerado os Jogos Olímpicos dos univer-
sitários e foi realizado paralelamente aos Jogos Pan-Americanos 
Toronto 2015.
O peso-médio (90kg) Gustavo Assis, da Universidade Pitágoras (MG), 
conquistou a primeira medalha do judô brasileiro depois de derrotar o 
tcheco David Klammert por ippon, na decisão de terceiro lugar.
“Fiquei muito feliz com a medalha, afinal a Universíade é uma compe-
tição forte e nos padrões dos Jogos Olímpicos. Sinto que é mais um 
passo dado na busca de uma vaga olímpica”, comemorou o peso mé-
dio, que no caminho até a medalha derrotou Azamat Bektursunov, do 
Quirguistão; Zilvinas Lekavicius, da Lituânia; e Davronbek Sattorov, 
do Uzbequistão. A derrota na semifinal contra o russo Khusen 
Khalmurzaev foi por um shidô.
No quarto dia da disputa, foi a vez dos ligeiros Gabriela Chibana 
(48kg) e Phelipe Pelim (60kg) subirem ao pódio, conquistando, 
respectivamente, uma prata e um bronze. Chibana fez uma exce-
lente campanha, vencendo Yao Xiong, da China; Jenna Schurr, dos 
Estados Unidos; Imene Rezzoug, da Argélia; e Cristina Budescu, da 

Moldávia, para chegar à decisão. Na final, foi derrotada pela atleta da 
casa, a sul-coreana Bokyeong Jeong, por waza-ari.
“Foram cinco lutas bem fortes. Na final, eu enfrentei a sul-coreana, 
contra quem já havia lutado algumas vezes. Acabei perdendo no co-
meço e não consegui inverter. Mas estou feliz com esta medalha”, 
disse Gabriela.
O bronze de Phelipe Pelim (60kg) veio com um ippon, o seu quarto 
na competição, contra o mongol Bayarmagnai Dagvadorj. 
“O atleta que peguei na briga pelo bronze era muito complicado e 
tinha o mesmo lado que luto. Tivemos uma forte trocação, mas quan-
do vi uma possibilidade de encaixar um golpe, o fiz e consegui”, des-
creveu Pelim. Antes disso, o brasileiro havia vencido Armando Maita, 
da Venezuela; Hui Li, da China; e Christos Trikomitis, do Chipre. A 
única derrota foi nas quartas de final, para o russo Albert Oguzov. 
A medalha mais emocionante do Brasil talvez tenha sido a que veio 
no último dia do judô. A equipe feminina conquistou o bronze baten-
do a França por três a dois, na última luta. Antes, as brasileiras haviam 
passado por Mongólia e Polônia, e perdido na semifinal para o Japão.
“As meninas lutaram com garra, determinação e comprometimento. 
Com um trabalho em equipe, todas voltaram para a casa com uma 
medalha de bronze”, disse a técnica Danielle Zangrando. 
A equipe feminina foi composta por Gabriela Chibana, Eleudis 
Valentim, Flávia Gomes, Jéssica Santos, Amanda Oliveira, Talita 
Morais e Sibilla Faccholli. .
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>> Seleção feminina conquistou medalha de bronze por equipes

>> O jornalista Ary Cunha, com Sarah Menezes e a medalha de ouro

Ainda faltavam dez dias para o primeiro dia de com-
petições do judô, nos Jogos Olímpicos de Londres 
2012, e cerca de 20 jornalistas brasileiros creden-
ciados madrugavam na Estação King’s Cross – St. 
Pancras. Excepcionalmente, não era para tomar o Javelin – o 
recém-inaugurado trem-bala inglês – rumo ao Parque Olímpico. O 
destino era a pacata Sheffield, a três horas da capital. Todos com cara 
de sono e a mesma pauta: acompanhar um dia treinos da seleção 
brasileira de judô, que estrategicamente optara por se isolar do clima 
de oba-oba da Vila de Atletas.
Quando enfim chegamos ao ginásio da Hallam University, titulares e 
reservas da seleção faziam um treino exaustivo. Inevitavelmente, len-
tes, microfones e bloquinhos estavam voltados para as duas maio-
res esperanças de medalha do judô brasileiro na ocasião: Leandro 
Guilheiro e Mayra Aguiar, ambos líderes do ranking mundial em suas 
categorias. Eram as atrações principais daquela que muitos conside-
ravam a mais forte seleção brasileira de judô numa edição de Jogos 
Olímpicos. Era a pátria de quimonos.
Fim das atividades e a imprensa foi liberada para as reportagens com 
atletas, técnicos e dirigentes. Ciente de que aquela seria a primeira e 
última oportunidade de entrevistar todos os nossos judocas juntos, 
antes do início dos Jogos, procurei falar com todos, nem que fosse 
por alguns segundos.
Cobrindo competições de judô desde 2007, eu já tinha aprendido 
que, ao contrário do discurso pasteurizado dos craques do futebol, 
os homens e mulheres de quimono são atletas de muita personali-
dade. Dignos de todo aplauso. Gente que fala o que pensa, sempre 
olho no olho e com um senso crítico admirável. Vocação zero para 
marionetes. Cair faz parte do jogo. Deixar de lutar é que está fora de 
cogitação.
Mesmo assim, me chamou a atenção a autoconfiança inabalável de 
uma das atletas daquela equipe. Entre Guilheiros, Mayras, Camilos e 

Lucianos, não estava difícil conseguir uma exclusiva com a piauien-
se Sarah Menezes, única nordestina daquela seleção.  E ela, com a 
bagagem de quem disputara os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 
com apenas 19 anos e conquistara dois bronzes em competições 
de nível mundial, tinha uma fé inabalável. Trouxera de Teresina suas 
duas irmãs, o treinador e uma imagem do Menino Jesus que sua mãe 
lhe dera antes da viagem. Contrariando a ordem do ranking e boa 
parte das previsões, a revista americana Sports Illustrated a apontava 
como a maior promessa de ouro do Brasil para o judô em Londres. 
Eu mesmo, devo confessar, apostava muito mais fichas na dupla 
Guilheiro-Mayra pro alto do pódio.
E por isso mesmo, voltei de Sheffield com uma frase na cabeça, que 
estampei na matéria de apresentação do primeiro dia de lutas, no 
jornal “O Globo”, onde eu trabalhava na época. No fim do curto papo 
com Sarah, educadamente eu lhe disse que estávamos todos torcen-
do pra ela conquistar a medalha de ouro. No que ela me respondeu 
com delicadeza e convicção:
— Ela virá, com certeza.
Dez dias depois, lá estava a gigante de 1,52m e 48kg no alto do pódio, 
levando todos os brasileiros presentes ao Excel Centre às lágrimas, 
com a primeira medalha de ouro do judô feminino do Brasil pendu-
rada no pescoço. No fim da entrevista coletiva pós-pódio, não podia 
perder a chance de registrar que fui testemunha ocular desse mo-
mento histórico do esporte brasileiro. A foto não me deixa mentir: eu 
tietei! Mas a Sarah vale qualquer quebra de protocolo.
Essa e outras fotos daquela cobertura hoje eu exibo com orgulho aos 
judocas lá de casa: meus filhos Isadora, faixa azul claro, de 8 anos; e 
Miguel, faixa cinza ponta azul, de 6.  E quando judô vira assunto de 
família lá em casa, mesmo sem eu jamais ter usado um quimono, o 
pedido da dupla é sempre o mesmo: “Papai, vamos lutar!” E o Hajime 
come solto. 
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SUCESSO NA UNIVERSÍADE
Judô garante metade das medalhas brasileiras em Gwangju 2015

Ary Cunha, jornalista da TV Globo, relembra a experiência de ver de perto 
a conquista da medalha de ouro da judoca piauiense, em Londres

Mais uma vez a parceria entre a Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ) e a Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário (CBDU) deu certo. A moda-
lidade foi novamente a que mais rendeu medalhas para a delegação 
brasileira na Universíade Gwangju 2015, assim como aconteceu na 
de Kazan, em 2013. Neste ano, foram quatro medalhas das oito do 
Brasil no torneio que é considerado os Jogos Olímpicos dos univer-
sitários e foi realizado paralelamente aos Jogos Pan-Americanos 
Toronto 2015.
O peso-médio (90kg) Gustavo Assis, da Universidade Pitágoras (MG), 
conquistou a primeira medalha do judô brasileiro depois de derrotar o 
tcheco David Klammert por ippon, na decisão de terceiro lugar.
“Fiquei muito feliz com a medalha, afinal a Universíade é uma compe-
tição forte e nos padrões dos Jogos Olímpicos. Sinto que é mais um 
passo dado na busca de uma vaga olímpica”, comemorou o peso mé-
dio, que no caminho até a medalha derrotou Azamat Bektursunov, do 
Quirguistão; Zilvinas Lekavicius, da Lituânia; e Davronbek Sattorov, 
do Uzbequistão. A derrota na semifinal contra o russo Khusen 
Khalmurzaev foi por um shidô.
No quarto dia da disputa, foi a vez dos ligeiros Gabriela Chibana 
(48kg) e Phelipe Pelim (60kg) subirem ao pódio, conquistando, 
respectivamente, uma prata e um bronze. Chibana fez uma exce-
lente campanha, vencendo Yao Xiong, da China; Jenna Schurr, dos 
Estados Unidos; Imene Rezzoug, da Argélia; e Cristina Budescu, da 

Moldávia, para chegar à decisão. Na final, foi derrotada pela atleta da 
casa, a sul-coreana Bokyeong Jeong, por waza-ari.
“Foram cinco lutas bem fortes. Na final, eu enfrentei a sul-coreana, 
contra quem já havia lutado algumas vezes. Acabei perdendo no co-
meço e não consegui inverter. Mas estou feliz com esta medalha”, 
disse Gabriela.
O bronze de Phelipe Pelim (60kg) veio com um ippon, o seu quarto 
na competição, contra o mongol Bayarmagnai Dagvadorj. 
“O atleta que peguei na briga pelo bronze era muito complicado e 
tinha o mesmo lado que luto. Tivemos uma forte trocação, mas quan-
do vi uma possibilidade de encaixar um golpe, o fiz e consegui”, des-
creveu Pelim. Antes disso, o brasileiro havia vencido Armando Maita, 
da Venezuela; Hui Li, da China; e Christos Trikomitis, do Chipre. A 
única derrota foi nas quartas de final, para o russo Albert Oguzov. 
A medalha mais emocionante do Brasil talvez tenha sido a que veio 
no último dia do judô. A equipe feminina conquistou o bronze baten-
do a França por três a dois, na última luta. Antes, as brasileiras haviam 
passado por Mongólia e Polônia, e perdido na semifinal para o Japão.
“As meninas lutaram com garra, determinação e comprometimento. 
Com um trabalho em equipe, todas voltaram para a casa com uma 
medalha de bronze”, disse a técnica Danielle Zangrando. 
A equipe feminina foi composta por Gabriela Chibana, Eleudis 
Valentim, Flávia Gomes, Jéssica Santos, Amanda Oliveira, Talita 
Morais e Sibilla Faccholli. .
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>> Seleção feminina conquistou medalha de bronze por equipes

>> O jornalista Ary Cunha, com Sarah Menezes e a medalha de ouro

Ainda faltavam dez dias para o primeiro dia de com-
petições do judô, nos Jogos Olímpicos de Londres 
2012, e cerca de 20 jornalistas brasileiros creden-
ciados madrugavam na Estação King’s Cross – St. 
Pancras. Excepcionalmente, não era para tomar o Javelin – o 
recém-inaugurado trem-bala inglês – rumo ao Parque Olímpico. O 
destino era a pacata Sheffield, a três horas da capital. Todos com cara 
de sono e a mesma pauta: acompanhar um dia treinos da seleção 
brasileira de judô, que estrategicamente optara por se isolar do clima 
de oba-oba da Vila de Atletas.
Quando enfim chegamos ao ginásio da Hallam University, titulares e 
reservas da seleção faziam um treino exaustivo. Inevitavelmente, len-
tes, microfones e bloquinhos estavam voltados para as duas maio-
res esperanças de medalha do judô brasileiro na ocasião: Leandro 
Guilheiro e Mayra Aguiar, ambos líderes do ranking mundial em suas 
categorias. Eram as atrações principais daquela que muitos conside-
ravam a mais forte seleção brasileira de judô numa edição de Jogos 
Olímpicos. Era a pátria de quimonos.
Fim das atividades e a imprensa foi liberada para as reportagens com 
atletas, técnicos e dirigentes. Ciente de que aquela seria a primeira e 
última oportunidade de entrevistar todos os nossos judocas juntos, 
antes do início dos Jogos, procurei falar com todos, nem que fosse 
por alguns segundos.
Cobrindo competições de judô desde 2007, eu já tinha aprendido 
que, ao contrário do discurso pasteurizado dos craques do futebol, 
os homens e mulheres de quimono são atletas de muita personali-
dade. Dignos de todo aplauso. Gente que fala o que pensa, sempre 
olho no olho e com um senso crítico admirável. Vocação zero para 
marionetes. Cair faz parte do jogo. Deixar de lutar é que está fora de 
cogitação.
Mesmo assim, me chamou a atenção a autoconfiança inabalável de 
uma das atletas daquela equipe. Entre Guilheiros, Mayras, Camilos e 

Lucianos, não estava difícil conseguir uma exclusiva com a piauien-
se Sarah Menezes, única nordestina daquela seleção.  E ela, com a 
bagagem de quem disputara os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 
com apenas 19 anos e conquistara dois bronzes em competições 
de nível mundial, tinha uma fé inabalável. Trouxera de Teresina suas 
duas irmãs, o treinador e uma imagem do Menino Jesus que sua mãe 
lhe dera antes da viagem. Contrariando a ordem do ranking e boa 
parte das previsões, a revista americana Sports Illustrated a apontava 
como a maior promessa de ouro do Brasil para o judô em Londres. 
Eu mesmo, devo confessar, apostava muito mais fichas na dupla 
Guilheiro-Mayra pro alto do pódio.
E por isso mesmo, voltei de Sheffield com uma frase na cabeça, que 
estampei na matéria de apresentação do primeiro dia de lutas, no 
jornal “O Globo”, onde eu trabalhava na época. No fim do curto papo 
com Sarah, educadamente eu lhe disse que estávamos todos torcen-
do pra ela conquistar a medalha de ouro. No que ela me respondeu 
com delicadeza e convicção:
— Ela virá, com certeza.
Dez dias depois, lá estava a gigante de 1,52m e 48kg no alto do pódio, 
levando todos os brasileiros presentes ao Excel Centre às lágrimas, 
com a primeira medalha de ouro do judô feminino do Brasil pendu-
rada no pescoço. No fim da entrevista coletiva pós-pódio, não podia 
perder a chance de registrar que fui testemunha ocular desse mo-
mento histórico do esporte brasileiro. A foto não me deixa mentir: eu 
tietei! Mas a Sarah vale qualquer quebra de protocolo.
Essa e outras fotos daquela cobertura hoje eu exibo com orgulho aos 
judocas lá de casa: meus filhos Isadora, faixa azul claro, de 8 anos; e 
Miguel, faixa cinza ponta azul, de 6.  E quando judô vira assunto de 
família lá em casa, mesmo sem eu jamais ter usado um quimono, o 
pedido da dupla é sempre o mesmo: “Papai, vamos lutar!” E o Hajime 
come solto. 
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PELO BRASIL

O BRILHO DO 
TROFÉU BRASIL

Maior competição de clubes do país é dominada pelo  
Minas Tênis, no masculino, e Instituto Reação, no feminino

Com cinco medalhas de ouro, o Minas Tênis Clube foi 
o grande campeão do Troféu Brasil 2015 na categoria 
masculino. No feminino, o título foi para o Instituto 
Reação, do Rio de Janeiro, com três medalhas doura-
das. No geral, o clube mineiro somou seis ouros, uma prata e sete 
bronzes na maior competição individual de clubes do judô nacional, 
realizada na cidade de Taubaté (SP), nos dias 13 e 14 de junho.
A campanha arrasadora do Minas contou com as medalhas de ouro 
de Igor Thuin (55kg), Alex Pombo (73kg), Ricardo Serrão (81kg), 
Eduardo Silva (90kg) e Hugo Pessanha (100kg). Com três meda-
lhas douradas, o Esporte Clube Pinheiros ficou em segundo entre 
os homens, seguido pela Sogipa, Instituto Reação e Associação 
Serrana de Judô.
“No feminino nós tropeçamos porque tivemos que fazer alguns ajus-
tes, poupando os atletas que vão disputar os Jogos Pan-Americanos. 
No masculino, ganhamos no ano passado e viemos com força to-
tal. Os meninos corresponderam, porém o que nos dá mais alegria 
foi o número de medalhas conquistadas, esse foi o grande prêmio. 
Trouxemos uma garotada nova e que conseguiu chegar ao pódio. 
Essa homogeneidade entre experiência e juventude é o que faz o 
Minas forte”, disse o técnico do Minas, Floriano Almeida.
A medalha que definiu o título dos mineiros veio no meio pesado, 
com Hugo Pessanha, que na decisão derrotou o pinheirense Jonas 
Inocêncio. “É uma medalha importante porque fazia quase um ano 
que eu não competia por conta da operação no joelho que acon-
teceu, justamente, quando eu estava crescendo na categoria. Essa 
conquista é um renascimento. O título do Minas é uma conquista 
do grupo mas me sinto honrado por ter definido o primeiro lugar 
para o clube que me abraçou”, disse o judoca.
Entre as mulheres, o Instituto Reação chegou ao topo do pódio 
com os ouros de Larissa Farias (44kg), Raquel Silva (52kg) e 
Tamires Crude (57kg). A equipe carioca foi seguida por Sogipa, 

Pinheiros, Minas e Secretaria de Esporte e Lazer de São José dos 
Campos (SP).
“É uma emoção muito grande. Somos uma agremiação muito nova 
em relação aos outros e já estamos conquistando títulos brasileiros 
de relevância como esse. É o resultado do esforço dos atletas e de 
uma diretoria que apoia o alto rendimento. É uma grande honra e 
um grande resultado. Agora queremos nos preparar para o Grand 
Prix”, disse um emocionado Geraldo Bernardes, lembrando a maior 
competição por equipes do calendário nacional, que será realizada 
em novembro.

QUALIFYING DO GRAND PRIX
O Palmeiras foi o grande vencedor do Qualifying para o Grand Prix 
Nacional Interclubes. A agremiação paulista, comandada pelo me-
dalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 Henrique 
Guimarães, surpreendeu e foi campeã tanto no masculino quanto 
no feminino.
“Ficamos bastante surpresos com a disputa no masculino porque 
temos muitos atletas com menos de 21 anos. As outras equipes 
eram mais experientes. No feminino, fizemos a lição de casa. O 
Grand Prix será uma nova etapa. Não temos uma equipe fraca, mas 
precisamos de reforços para ter um desempenho”, disse Guimarães.
A outra vaga no feminino ficou com a Secretaria de Esporte e Lazer 
de São José dos Campos, enquanto o outro classificado entre os 
homens foi o Osasco/Yanaguimori.
O Qualifiying para o Grand Prix Nacional Interclubes, competi-
ção por equipes mais importante do calendário nacional e que 
conta com transmissão das disputas por medalhas pelo SporTV, 
reafirmou que o judô de alto nível se espalhou por todo o país. 
Estiveram presentes na disputa clubes de sete Federações: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Piauí, Goiás 
e Distrito Federal. .

marca principal marca secundária / horizontal

cores

RESULTADO FINAL INDIVIDUAL 
FEMININO

Super Ligeiro (44kg)
1 - Larissa Farias (Instituto Reação)
2 - Rita Reis (Associação Esportiva Lassalista)
3 - Amanda Santos (Associação Desportiva São Caetano)
3 - Natalia Maciel (Associação Judocas de Itajaí)
Ligeiro (48kg)
1 - Larissa Pimenta (Pinheiros)
2 - Maria Eduarda Gonçalves (Instituto Reação)
3 - Gabriela Chibana (Pinheiros)
3 - Luana Pinheiro (Minas)
Meio leve (52kg)
1 - Raquel Silva (Instituto Reação)
2 - Eleudis Valentim (Pinheiros)
3 - Priscylla Lima (Associação Desportiva São Caetano)
3 - Jessica Henriques (Instituto Reação)
Leve (57kg)
1 - Tamires da Silva (Instituto Reação)
2 - Fabiana Oliveira (Pinheiros)
3 - Flavia Cruz (Instituto Reação)
3 - Kamilla Silva (Minas Tênis Clube)
Meio médio (63kg)
1 - Mariana Silva (Minas Tênis Clube)
2 - Veronice Chagas (Sogipa)
3 - Ketleyn Quadros (Minas Tênis Clube)
3 - Jéssica Santos (Pinheiros)
Médio (70kg)
1 - Maria Portela (Sogipa)
2 - Sarah Nascimento (Minas Tênis Clube)
3 - Helena Romanelli (Rio Preto Automóvel Clube)
3 - Aline Schmidt (Pinheiros)
Meio pesado (78kg)
1 - Mayra Aguiar (Sogipa)
2 - Nathalia Parisoto (Fundação Municipal de Esportes e 
Lazer de São José
3 - Adriana Souza (Associação de Judô Rogério Sampaio)
3 - Isadora Pereira (Minas Tênis Clube)
Pesado (+78kg)
1 - Claudirene Cezar (Secretaria de Esporte e Lazer de São
 José dos Campos)
2 - Riva Coelho (Palmeiras)
3 - Marilia Santos (Santo André)
3 - Mayara Oishi (Instituto Nintai do Brasil)

MASCULINO

Super Ligeiro (55kg)
1 - Igor Thuin (Minas Tênis Clube)
2 - Lucas Guimarães (Sogipa)
3 - Ivonaldo Rodrigues (Palmeiras)
3 - Diego Rocha (Pinheiros)
Ligeiro (60kg)
1 - Phelipe Pelim (Pinheiros)
2 - Eric Takabatake (Pinheiros)
3 - Allan Kuwabara (Clube Paineiras do Morumby)
3 - Luiz Filipe Henriques (Instituto Reação)
Meio leve (66kg)
1 - Charles Chibana (Pinheiros)
2 - Diego dos Santos (Sogipa)
3 - Daniel Carginin (Sogipa)
3 - Lucas Bernardo (Sesi-SP)
Leve (73kg)
1 - Alex Pombo (Minas Tênis Clube)
2 - Igor Pereira (Instituto Reação)
3 - Adriano Santos (Pinheiros)
3 - Marcos Eduardo Seixas (Instituto Reação)
Meio médio (81kg)
1 - Ricardo Serrão (Minas Tênis Clube)
2 - Eduardo Santos (Pinheiros)
3 - Bruno Silva (Associação de Judô Rogério Sampaio)
3 - Felipe Costa (Pinheiros)
Médio (90kg)
1 - Eduardo Silva (Minas Tênis Clube)
2 - Rubens Filho (Pinheiros)
3 - Gustavo Assis (Minas Tênis Clube)
3 - Eduardo Faria (Associação Serrana de Judô)
Meio pesado (100kg)
1 - Hugo Pessanha (Minas Tênis Clube)
2 - Jonas Inocêncio (Pinheiros)
3 - Tiago Liberato (Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão 
Preto)
3 - Bruno Altoé (Associação Serrana de Judô)
Pesado (+100kg)
1 - Rafael Silva (Pinheiros)
2 - João Marcos Silva (Sogipa)
3 - Juscelino Junior (Minas Tênis Clube)
3 - Luciano Corrêa (Minas Tênis Clube)

>> Raquel Silva, um dos destaques 

do time feminino do Instituto Reação

>> Pódio da categoria leve

>> Pódio da categoria meio pesado

Fotos: Valter França
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PELO BRASIL

O BRILHO DO 
TROFÉU BRASIL

Maior competição de clubes do país é dominada pelo  
Minas Tênis, no masculino, e Instituto Reação, no feminino

Com cinco medalhas de ouro, o Minas Tênis Clube foi 
o grande campeão do Troféu Brasil 2015 na categoria 
masculino. No feminino, o título foi para o Instituto 
Reação, do Rio de Janeiro, com três medalhas doura-
das. No geral, o clube mineiro somou seis ouros, uma prata e sete 
bronzes na maior competição individual de clubes do judô nacional, 
realizada na cidade de Taubaté (SP), nos dias 13 e 14 de junho.
A campanha arrasadora do Minas contou com as medalhas de ouro 
de Igor Thuin (55kg), Alex Pombo (73kg), Ricardo Serrão (81kg), 
Eduardo Silva (90kg) e Hugo Pessanha (100kg). Com três meda-
lhas douradas, o Esporte Clube Pinheiros ficou em segundo entre 
os homens, seguido pela Sogipa, Instituto Reação e Associação 
Serrana de Judô.
“No feminino nós tropeçamos porque tivemos que fazer alguns ajus-
tes, poupando os atletas que vão disputar os Jogos Pan-Americanos. 
No masculino, ganhamos no ano passado e viemos com força to-
tal. Os meninos corresponderam, porém o que nos dá mais alegria 
foi o número de medalhas conquistadas, esse foi o grande prêmio. 
Trouxemos uma garotada nova e que conseguiu chegar ao pódio. 
Essa homogeneidade entre experiência e juventude é o que faz o 
Minas forte”, disse o técnico do Minas, Floriano Almeida.
A medalha que definiu o título dos mineiros veio no meio pesado, 
com Hugo Pessanha, que na decisão derrotou o pinheirense Jonas 
Inocêncio. “É uma medalha importante porque fazia quase um ano 
que eu não competia por conta da operação no joelho que acon-
teceu, justamente, quando eu estava crescendo na categoria. Essa 
conquista é um renascimento. O título do Minas é uma conquista 
do grupo mas me sinto honrado por ter definido o primeiro lugar 
para o clube que me abraçou”, disse o judoca.
Entre as mulheres, o Instituto Reação chegou ao topo do pódio 
com os ouros de Larissa Farias (44kg), Raquel Silva (52kg) e 
Tamires Crude (57kg). A equipe carioca foi seguida por Sogipa, 

Pinheiros, Minas e Secretaria de Esporte e Lazer de São José dos 
Campos (SP).
“É uma emoção muito grande. Somos uma agremiação muito nova 
em relação aos outros e já estamos conquistando títulos brasileiros 
de relevância como esse. É o resultado do esforço dos atletas e de 
uma diretoria que apoia o alto rendimento. É uma grande honra e 
um grande resultado. Agora queremos nos preparar para o Grand 
Prix”, disse um emocionado Geraldo Bernardes, lembrando a maior 
competição por equipes do calendário nacional, que será realizada 
em novembro.

QUALIFYING DO GRAND PRIX
O Palmeiras foi o grande vencedor do Qualifying para o Grand Prix 
Nacional Interclubes. A agremiação paulista, comandada pelo me-
dalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 Henrique 
Guimarães, surpreendeu e foi campeã tanto no masculino quanto 
no feminino.
“Ficamos bastante surpresos com a disputa no masculino porque 
temos muitos atletas com menos de 21 anos. As outras equipes 
eram mais experientes. No feminino, fizemos a lição de casa. O 
Grand Prix será uma nova etapa. Não temos uma equipe fraca, mas 
precisamos de reforços para ter um desempenho”, disse Guimarães.
A outra vaga no feminino ficou com a Secretaria de Esporte e Lazer 
de São José dos Campos, enquanto o outro classificado entre os 
homens foi o Osasco/Yanaguimori.
O Qualifiying para o Grand Prix Nacional Interclubes, competi-
ção por equipes mais importante do calendário nacional e que 
conta com transmissão das disputas por medalhas pelo SporTV, 
reafirmou que o judô de alto nível se espalhou por todo o país. 
Estiveram presentes na disputa clubes de sete Federações: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Piauí, Goiás 
e Distrito Federal. .

marca principal marca secundária / horizontal
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RESULTADO FINAL INDIVIDUAL 
FEMININO

Super Ligeiro (44kg)
1 - Larissa Farias (Instituto Reação)
2 - Rita Reis (Associação Esportiva Lassalista)
3 - Amanda Santos (Associação Desportiva São Caetano)
3 - Natalia Maciel (Associação Judocas de Itajaí)
Ligeiro (48kg)
1 - Larissa Pimenta (Pinheiros)
2 - Maria Eduarda Gonçalves (Instituto Reação)
3 - Gabriela Chibana (Pinheiros)
3 - Luana Pinheiro (Minas)
Meio leve (52kg)
1 - Raquel Silva (Instituto Reação)
2 - Eleudis Valentim (Pinheiros)
3 - Priscylla Lima (Associação Desportiva São Caetano)
3 - Jessica Henriques (Instituto Reação)
Leve (57kg)
1 - Tamires da Silva (Instituto Reação)
2 - Fabiana Oliveira (Pinheiros)
3 - Flavia Cruz (Instituto Reação)
3 - Kamilla Silva (Minas Tênis Clube)
Meio médio (63kg)
1 - Mariana Silva (Minas Tênis Clube)
2 - Veronice Chagas (Sogipa)
3 - Ketleyn Quadros (Minas Tênis Clube)
3 - Jéssica Santos (Pinheiros)
Médio (70kg)
1 - Maria Portela (Sogipa)
2 - Sarah Nascimento (Minas Tênis Clube)
3 - Helena Romanelli (Rio Preto Automóvel Clube)
3 - Aline Schmidt (Pinheiros)
Meio pesado (78kg)
1 - Mayra Aguiar (Sogipa)
2 - Nathalia Parisoto (Fundação Municipal de Esportes e 
Lazer de São José
3 - Adriana Souza (Associação de Judô Rogério Sampaio)
3 - Isadora Pereira (Minas Tênis Clube)
Pesado (+78kg)
1 - Claudirene Cezar (Secretaria de Esporte e Lazer de São
 José dos Campos)
2 - Riva Coelho (Palmeiras)
3 - Marilia Santos (Santo André)
3 - Mayara Oishi (Instituto Nintai do Brasil)

MASCULINO

Super Ligeiro (55kg)
1 - Igor Thuin (Minas Tênis Clube)
2 - Lucas Guimarães (Sogipa)
3 - Ivonaldo Rodrigues (Palmeiras)
3 - Diego Rocha (Pinheiros)
Ligeiro (60kg)
1 - Phelipe Pelim (Pinheiros)
2 - Eric Takabatake (Pinheiros)
3 - Allan Kuwabara (Clube Paineiras do Morumby)
3 - Luiz Filipe Henriques (Instituto Reação)
Meio leve (66kg)
1 - Charles Chibana (Pinheiros)
2 - Diego dos Santos (Sogipa)
3 - Daniel Carginin (Sogipa)
3 - Lucas Bernardo (Sesi-SP)
Leve (73kg)
1 - Alex Pombo (Minas Tênis Clube)
2 - Igor Pereira (Instituto Reação)
3 - Adriano Santos (Pinheiros)
3 - Marcos Eduardo Seixas (Instituto Reação)
Meio médio (81kg)
1 - Ricardo Serrão (Minas Tênis Clube)
2 - Eduardo Santos (Pinheiros)
3 - Bruno Silva (Associação de Judô Rogério Sampaio)
3 - Felipe Costa (Pinheiros)
Médio (90kg)
1 - Eduardo Silva (Minas Tênis Clube)
2 - Rubens Filho (Pinheiros)
3 - Gustavo Assis (Minas Tênis Clube)
3 - Eduardo Faria (Associação Serrana de Judô)
Meio pesado (100kg)
1 - Hugo Pessanha (Minas Tênis Clube)
2 - Jonas Inocêncio (Pinheiros)
3 - Tiago Liberato (Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão 
Preto)
3 - Bruno Altoé (Associação Serrana de Judô)
Pesado (+100kg)
1 - Rafael Silva (Pinheiros)
2 - João Marcos Silva (Sogipa)
3 - Juscelino Junior (Minas Tênis Clube)
3 - Luciano Corrêa (Minas Tênis Clube)

>> Raquel Silva, um dos destaques 

do time feminino do Instituto Reação

>> Pódio da categoria leve

>> Pódio da categoria meio pesado

Fotos: Valter França
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JUDOCA SAUDÁVEL

Trabalho de 
biomecânica e 

recuperação permitem 
melhora no preparo dos 
esportistas visando ao 
mais alto rendimento

Em uma luta, o judoca divide o tatame com o adver-
sário, um árbitro bem próximo e torcedores ao redor. 
Cada segundo, movimento e decisão são fundamen-
tais para alcançar o êxito. Porém, até chegar a esse instante, 
o atleta conta com o suporte de profissionais gabaritados, parentes 
e amigos que lhe dão apoio e horas de dedicação. E um dos pontos 
que podem fazer a diferença entre a vitória e a derrota é praticamen-
te invisível ao grande público: o uso 
de tecnologia de ponta para auxiliar a 
preparação.
Numa parceria com a conceitua-
da Universidade Federal de Minas 
Gerais, a Confederação Brasileira de 
Judô adotou práticas tecnológicas 
para os atletas atingirem o melhor ní-
vel nos campeonatos. Nesse trabalho 
de suporte, são seis profissionais de-
dicados à área de ciência do esporte, 
com os 42 esportistas da seleção sê-
nior monitorados. 
Um dos pontos-chave desse trabalho, destaque da preparação da 
seleção brasileira na concentração para os Jogos Pan-Americanos, 
em Mangaratiba (RJ), foi a plataforma de força visando à detecção 
da fadiga. Por meio de um aparelho biomecânico, semelhante a uma 
balança, que mede o equilíbrio do atleta pré e pós-atividade, a co-
missão técnica brasileira passou a ter à sua disposição informações 
para entender em que pontos ou níveis de esforço o atleta começa 
a perder funcionalidades. Em uma luta desgastante, cada área que 
afete o desempenho do judoca é determinante para o resultado.
“Nós temos duas grandes perspectivas de atuação. Uma na área de 
saúde, em que o objetivo principal é detectar quais são os atletas 

que possuem algum distúrbio do sono para tratarmos. E, em segun-
do momento, é algo aplicado na prática esportiva. São ações no as-
pecto de recuperação durante o período em que não estão lutando”, 
comenta Ney Wilson, gestor de alto rendimento da CBJ. 
Para identificar problemas durante o sono, a entidade faz questioná-
rio e entrevistas com atletas. Caso um judoca apresente distúrbio ou 
dificuldade para atingir o sono ideal, ele é acompanhado por proces-
sos tecnológicos, como o uso do actígrafo. 

“O registro actigráfico, que é feito por 
meio de um relógio de pulso, colocado 
no membro superior não dominante, 
nos traz informações muito impor-
tantes, como eficiência, qualidade do 
sono e o tempo que a pessoa está 
dormindo, por exemplo”, afirma Ney.
O uso da tecnologia já se mostrou 
benéfico ao Brasil. Nos Jogos Pan-
Americanos Toronto 2015, o judô trou-
xe para casa 13 medalhas. 
“A ideia básica de todo o processo é 

ter visão de saúde para que os atletas se reestabeleçam”, com-
pletou Ney.
Processos tecnológicos similares, segundo Doutor Marco Túlio, 
são utilizados em esportes como handebol e canoagem. No judô, 
contribuem para os brasileiros figurarem no lugar mais importante 
do pódio. 
“É um trabalho para melhorar a qualidade de recuperação e do sono 
dos atletas, ou seja, nós pegamos todos os dados de literatura já pu-
blicados e entregamos à CBJ, em parceria com o Comitê Olímpico 
Brasileiro”, afirma doutor professor Marco Túlio, especialista no as-
sunto e mestre na UFMG.

“EM UMA LUTA 
DESGASTANTE, CADA 

ÁREA QUE AFETE O 
DESEMPENHO DO JUDOCA 

É DETERMINANTE PARA 
O RESULTADO.”
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JUDOCA SAUDÁVEL

Trabalho de 
biomecânica e 

recuperação permitem 
melhora no preparo dos 
esportistas visando ao 
mais alto rendimento

Em uma luta, o judoca divide o tatame com o adver-
sário, um árbitro bem próximo e torcedores ao redor. 
Cada segundo, movimento e decisão são fundamen-
tais para alcançar o êxito. Porém, até chegar a esse instante, 
o atleta conta com o suporte de profissionais gabaritados, parentes 
e amigos que lhe dão apoio e horas de dedicação. E um dos pontos 
que podem fazer a diferença entre a vitória e a derrota é praticamen-
te invisível ao grande público: o uso 
de tecnologia de ponta para auxiliar a 
preparação.
Numa parceria com a conceitua-
da Universidade Federal de Minas 
Gerais, a Confederação Brasileira de 
Judô adotou práticas tecnológicas 
para os atletas atingirem o melhor ní-
vel nos campeonatos. Nesse trabalho 
de suporte, são seis profissionais de-
dicados à área de ciência do esporte, 
com os 42 esportistas da seleção sê-
nior monitorados. 
Um dos pontos-chave desse trabalho, destaque da preparação da 
seleção brasileira na concentração para os Jogos Pan-Americanos, 
em Mangaratiba (RJ), foi a plataforma de força visando à detecção 
da fadiga. Por meio de um aparelho biomecânico, semelhante a uma 
balança, que mede o equilíbrio do atleta pré e pós-atividade, a co-
missão técnica brasileira passou a ter à sua disposição informações 
para entender em que pontos ou níveis de esforço o atleta começa 
a perder funcionalidades. Em uma luta desgastante, cada área que 
afete o desempenho do judoca é determinante para o resultado.
“Nós temos duas grandes perspectivas de atuação. Uma na área de 
saúde, em que o objetivo principal é detectar quais são os atletas 

que possuem algum distúrbio do sono para tratarmos. E, em segun-
do momento, é algo aplicado na prática esportiva. São ações no as-
pecto de recuperação durante o período em que não estão lutando”, 
comenta Ney Wilson, gestor de alto rendimento da CBJ. 
Para identificar problemas durante o sono, a entidade faz questioná-
rio e entrevistas com atletas. Caso um judoca apresente distúrbio ou 
dificuldade para atingir o sono ideal, ele é acompanhado por proces-
sos tecnológicos, como o uso do actígrafo. 

“O registro actigráfico, que é feito por 
meio de um relógio de pulso, colocado 
no membro superior não dominante, 
nos traz informações muito impor-
tantes, como eficiência, qualidade do 
sono e o tempo que a pessoa está 
dormindo, por exemplo”, afirma Ney.
O uso da tecnologia já se mostrou 
benéfico ao Brasil. Nos Jogos Pan-
Americanos Toronto 2015, o judô trou-
xe para casa 13 medalhas. 
“A ideia básica de todo o processo é 

ter visão de saúde para que os atletas se reestabeleçam”, com-
pletou Ney.
Processos tecnológicos similares, segundo Doutor Marco Túlio, 
são utilizados em esportes como handebol e canoagem. No judô, 
contribuem para os brasileiros figurarem no lugar mais importante 
do pódio. 
“É um trabalho para melhorar a qualidade de recuperação e do sono 
dos atletas, ou seja, nós pegamos todos os dados de literatura já pu-
blicados e entregamos à CBJ, em parceria com o Comitê Olímpico 
Brasileiro”, afirma doutor professor Marco Túlio, especialista no as-
sunto e mestre na UFMG.
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Evento que a cada edição se consolida mais no ca-
lendário nacional, levando atletas da elite do espor-
te para perto dos torcedores, o Super Desafio BRA 
abriu sua temporada 2015 nas cidades de Duque 
de Caxias, no Rio de Janeiro, e São José, em Santa 
Catarina, com os confrontos Brasil x Equador e Brasil 
x Colômbia. E foi quase uma prévia dos Jogos Pan-Americanos 
Toronto 2015, com a seleção verde-amarela dominando as disputas e 
saindo vencedora de ambos os duelos, para alegria da torcida. 
No dia primeiro de junho, Nathália Brigida (48kg), Veronice Chagas 
(63kg), Bárbara Timo (70kg), Phelipe Pelim (60kg) e Marcelo Contini 
(73kg) enfrentaram os equatorianos Diana Cobos (48kg), Estefania 
Garcia (63kg), Vanessa Chala (70kg), Lenin Preciado (60kg) e Israel 
Verdugo (73kg) no ginásio da Vila Olímpica de Duque de Caxias. 
“Sempre que viemos ao Brasil somos muito bem recebidos. A equipe 
do Brasil é muito forte e nós também viemos com a nossa melhor 
equipe”, disse Cobos. O confronto foi muito equilibrado, e a decisão 
ficou para a última luta, justamente entre Cobos e Brigida. A vitória 
da peso-ligeiro brasileira definiu o triunfo do Brasil por três vitórias 
contra duas do Equador. Marcelo Contini e Phelipe Pelim também 
venceram seus combates. 
“Foi meu primeiro Desafio. Confesso que fiquei até meio deslum-
brada quando entrei no ginásio, com a torcida gritando na hora que 
entrei no tatame”, afirmou Nathália Brigida. “Foi uma competição di-
ferente. Aqui era uma equipe e eu não estava lutando só por mim. 
Serviu também para descarregar um pouquinho da expectativa que 
eu estava desde a convocação para o Pan”, acrescentou a judoca, 
que acabou conquistando o bronze em Toronto.
No comando da equipe, um reforço “pé-quente” também foi funda-
mental para a conquista. Técnico da seleção brasileira em quatro 
Jogos Olímpicos e oito Mundiais (1979 - 2000), sensei de grandes 
nomes do judô brasileiro como o medalhista olímpico Flavio Canto 
e a campeã mundial Rafaela Silva (57kg), Geraldo Bernardes foi es-
pecialmente convidado pela Confederação Brasileira de Judô para 
comandar novamente a equipe neste Desafio.
“É sempre motivo de muita honra voltar a treinar a seleção brasilei-
ra. Queria agradecer ao Ney Wilson e às pessoas da CBJ que ainda 
confiam no meu trabalho”, afirmou. “A equipe do Brasil é um time de 
jovens, mas com bom nível técnico. Enfrentou uma equipe muito boa 
também, o Equador, que valorizou a nossa vitória. Foi apertado, mas 
no final deu tudo certo. Antigamente, eu tinha fama de ser pé-quente. 
Continuo sendo, né?”, finalizou com bom humor.
Vinte dias depois, outros cinco guerreiros da equipe principal desem-
barcaram em São José, Santa Catarina, onde mediram forças com 
a seleção da Colômbia formada por John Futtinico (60kg), Yadinis 
Amaris (57kg), Christopher Franco (73kg), Diana Velasco (70kg) e 
Pedro Castro (90kg). No lado brasileiro, Eric Takabatake (60kg), 
Tamires Crude (57kg), Alex Pombo (73kg), Maria Portela (70kg) e 
Eduardo Bettoni (90kg), empurrados pela torcida que lotou o Ginásio 
Multiuso de São José, liquidaram o duelo com quatro vitórias contra 
apenas uma da Colômbia (Yadinis Amaris). 

“É gostoso participar dos Desafios, a gente sente a adrenalina da 
torcida empurrando e aprende a administrar para não perder o foco 
durante a luta. Por isso, o Desafio é também uma preparação para o 
que podemos viver nos Jogos Olímpicos em casa, em 2016. Além de 
mostrar o judô e difundir o esporte, esse tipo de competição deixa 
a gente mais preparado para lutar com torcida também”, avaliou a 
peso-médio Maria Portela que fez a quarta luta da série e marcou o 
terceiro e decisivo ponto para o Brasil. 
Essa foi a 20ª edição do Super Desafio, que vem sendo realizado pela 
Confederação Brasileira de Judô desde 2006. Para 2015, estão pre-
vistos mais quatro confrontos contra equipes internacionais. 

marca principal marca secundária / horizontal

cores

SUPER DESAFIOS

Super Desafios BRA dão aos judocas brasileiros a chance de 
competir pelo país diante da torcida verde-amarela

UM SHOW À PARTE

BRASIL 3 X 2 EQUADOR
MÉDIO (70KG)
Bárbara Timo (BRA)  x Vanesa Chala (EQU)

LEVE (73KG) 
        Marcelo Contini (BRA) x Israeal Verdugo (EQU)

MEIO-MÉDIO (63KG) 
Veronice Chagas (BRA) x Estefania García (EQU)

LIGEIRO (60KG)
         Phelipe Pelim (BRA) x Lenin Preciado (EQU)

LIGEIRO (48KG) 
         Nathália Brígida (BRA) x Diana Cobos (EQU)
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        Eduardo Bettoni (BRA) x Pedro Castro (COL)

>> Alex Pombo no desafio contra a Colômbia, em São José

>> Nathália Brigida com o Troféu  
       do Super Desafio BRA
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