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Padrão Internacional
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Questão de Mérito

Pelo Mundo

Joia Colombiana

Avança Judô

Irmãos à Obra

Pelo Brasil

AGOSTO

03
04

Judô de Norte a Sul do Brasil

Judoca Saudável		

Recomendado pela Ciência

Por Onde Anda
Ricardo Campos

SETEMBRO

Caro judoca, caro amigo,
A seleção brasileira deu no mês de abril mais uma
mostra de sua enorme capacidade. Na disputa
do Campeonato Pan-Americano, em Edmonton,
no Canadá, o Brasil foi campeão geral da competição, além de ter vencido as disputas no masculino e no feminino. São números que comprovam
o talento dos judocas e a competência da equipe técnica. E é um resultado que traz grande satisfação para a gestão da Confederação
Brasileira de Judô e otimismo para os torcedores às vésperas dos
Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho.
O nosso trabalho rumo ao Pan de 2015 e aos Jogos Olímpicos do
Rio-2016 não para. Nesta edição, apresentamos o planejamento para
o período de treinamento da seleção antes dessas duas importantes
competições, na cidade de Mangaratiba (RJ). Trata-se de uma ação
em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, que tem por objetivo dar
à nossa equipe a melhor preparação possível.
E por falar em investimentos de peso, o Centro Pan-Americano de
Judô, em Lauro de Freitas (BA), recebeu em abril o ministro do Esporte,
sr. George Hilton, o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda
e Esporte da Bahia, sr. José Álvaro Fonseca Gomes, e autoridades
do governo do Estado da Bahia. Uma visita que reforçou a união da
Confederação com as esferas governamentais, uma parceria fundamental para o desenvolvimento do esporte brasileiro.
Boa leitura!

DATA

EVENTO

CIDADE

01 a 03

Grand Prix - F & M

Zagreb

CRO

04 a 15

Treinamento de Campo Internacional IJF - M

Tóquio

JPN

8 a 10

Grand Slam F & M

Baku

AZE

12 a 22

Treinamento de Campo Internacional IJF - F

Tóquio

JPN

16 e 17

Campeonato Brasileiro Sub-21

Recife

23 e 24

World Masters F & M

Rabat

27 a 01/06

Treinamento de Campo

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

30 e 31

Campeonato Brasileiro Sub-18

Campo Grande

MS

BRA

28/05 a 04/06

Treinamento de Campo - Sub-18

Campo Grande

MS

BRA

13 e 14

Troféu Brasil Interclubes/ Qualifying Grand Prix 2015

Taubaté

SP

BRA

03 a 10

Circuito Mundial Sub-21 - Fase 3

Austria

AUT

17 a 23

Circuito Mundial Sub-18 - Fase 3 e Sub-21 - Fase 4

Panamá

PAN

27 e 28

Continental Open - F & M

San Salvador

ESA

23 a 02

Concentração para os Jogos Panamericanos

Mangaratiba

04 a 08

Universíade

Gwangju

KOR

2a9

Aclimatação Jogos Panamericanos

York

CAN

10 a 15

Jogos Panamericanos

Toronto

CAN

17 a 19

Grand Slam - F &M

Tyumen

RUS

18 e 19

Pan Americano Sub-18 e Sub-21

San José

CRC

20 a 23

Treinamento de Campo Internacional IJF - F & M

Tyumen

RUS

22/07 a 06/08

Circuito Mundial Sub-21 - Fase 5

28/07 a 10/08

Campeonato Mundial Sub-18

Sarajevo

BIH

03 a 07

Treinamento de Campo +100kg

São Paulo

BRA

08 e 09

Campeonato Brasileiro Sub-15

Cuiabá

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

24 a 30

Campeonato Mundial Individual e Equipes

Astana

21 a 27

Treinamento de Campo - Sub-23

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

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

EVENTOS INTERNACIONAIS - EQUIPE PRINCIPAL
EVENTOS REALIZADOS NO BRASIL
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ABSOLUTO
Com 17 medalhas, Brasil confirma hegemonia continental e é

campeão pan-americano de 2015 em Edmonton, no Canadá

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

Ao final dos três dias de competição, a equipe formada por Sarah Menezes (48kg), Érika Miranda
(52kg), Rafaela Silva (57kg), Mariana Silva (63kg), Ketleyn Quadros (63kg), Maria Portela (70kg),
Barbara Timo (70kg), Mayra Aguiar (78kg) e Rochele Nunes (+78kg), no feminino; Felipe Kitadai
(60kg), Eric Takabatake (60kg), Charles Chibana (66kg), Alex Pombo (73kg), Victor Penalber
(81kg), Tiago Camilo (90kg), Luciano Corrêa (100kg), Rafael Silva (+100kg) e David Moura (+100kg),
no masculino, conquistou 17 medalhas, sendo nove ouros, sete pratas e um bronze. Um resultado
que deu ao Brasil o primeiro lugar geral na competição, muito à frente do seu grande rival nas
Américas, a seleção de Cuba, que ficou em segundo com quatro ouros, duas pratas e oito bronzes.
O meio médio (81kg) Victor Penalber foi quem puxou a “chuva de ouros” brasileira. No primeiro dia
de combates, superou o colombiano Pedro Castro, o americano Travis Stevens e, na final, o argentino Emmanuel Lucenti, subindo no lugar mais alto do pódio.
“O resultado foi importante. É uma competição com uma pontuação muito alta e, neste ano, que
vai ser uma corrida olímpica, esses 400 pontos (no ranking mundial) vão ser muito importantes”,
avaliou Penalber, que agora tem quatro títulos pan-americanos. “Tomara que esse primeiro ouro
tenha sido o ‘abre-alas’ e que a gente traga muitas medalhas desse Pan-americano”, finalizou em
tom de profecia.
No mesmo dia, o time masculino conquistaria mais duas medalhas de ouro, com as vitórias de
Tiago Camilo (90kg) e David Moura (+100kg), e duas pratas de Luciano Corrêa (100kg) e Rafael
Silva (+100kg), que fez final verde e amarela contra Moura.

4

>>

Felipe Kitadai: eleito o melhor atleta da competição

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

Retorno de Mayra Aguiar aos tatames depois do título mundial em 2014,
expectativa pelo fim do jejum de nove meses sem pódio para Sarah Menezes, equipe masculina favorita em várias categorias, seis medalhistas
olímpicos e quatro campeões mundiais convocados. Antes mesmo da
primeira luta, o Campeonato Pan-americano de 2015, realizado em Edmonton, no Canadá, de 24 a 26 de abril, já prometia grandes emoções
para a seleção brasileira. E não decepcionou.
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>> Seleção masculina: domínio total na disputa por equipes
>> Sarah Menezes faz as pazes com o pódio

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

O quarto ouro brasileiro veio com Mayra Aguiar (78kg), que estreava seu backnumber vermelho de campeã mundial, oito meses
após o título em Chelyabinsk. Depois de passar pelas cubanas
Kaliema Antomarchi e Yalennis Castillo, a gaúcha reencontrou na
decisão sua grande rival, a americana Kayla Harrison. Levando a
adversária a sofrer uma punição e controlando a luta até o final,
Mayra derrotou a campeã olímpica pela segunda vez consecutiva
e ficou com o título.
“Estou muito feliz com essa volta. É sempre bom voltar com um
ouro. Quando a gente fica muito tempo parada não sabe como vai
ser. E deu tudo certo”, comemorou a brasileira. “Não estou ainda
100%, tem muita coisa para ajeitar, mas é um passinho de cada vez”.
Com as duas pratas de Mariana Silva (63kg) e Rochele Nunes
(+78), que enfrentou na final a campeã olímpica e bicampeã
mundial, Idalys Ortiz, de Cuba; além do bronze de Maria Portela
(70kg), a seleção disparou na liderança da competição logo no
dia de abertura.

6

A dupla formada por Wagner Uchida e Paulo Ferreira para a competição de
Kata (Nage no Kata) também voltou de Edmonton com uma medalha no
peito. Somando 692 pontos, os brasileiros conquistaram a prata, ficando
atrás apenas dos atuais campeões pan-americanos, Glatenferd Escobar e
Luis Gabriel Montes, da Colômbia, que fizeram 753 pontos.

>> Seleção feminina conquista a prata por equipes
muitas lutas perdendo nas faltas, conseguindo controlar, inverter o
quadro e aplicar mais faltas na adversária.”
Também no peso-ligeiro (60kg), quem teve uma exibição de gala
foi o medalhista olímpico de bronze em Londres-2012, Felipe
Kitadai. O judoca tornou-se pentacampeão pan-americano vencendo suas três lutas por ippon, inclusive a final entre brasileiros
contra Eric Takabatake. Uma performance que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atleta do torneio.
“Foi minha melhor competição. Faz tempo que eu não faço uma
competição tão boa quanto essa. E fazer uma final com o Eric é
muito legal, porque mesmo perdendo seria um amigo que seria
campeão. Eu sairia feliz também”, resumiu Kitadai.
Implacáveis, Érika Miranda (52kg) e Alex Pombo (73kg) não deram chances aos adversários e conquistaram mais dois primeiros lugares para o Brasil. Completando o quadro de medalhas,
Rafaela Silva (57kg) e Luciano Corrêa (100kg) ficaram com a prata após finais contra dois grandes adversários: Marti Malloy, dos
Estados Unidos, e José Armenteros, de Cuba, respectivamente.

OURO DE SARAH E
SHOW DE KITADAI

POR EQUIPES, OURO NO
MASCULINO E PRATA NO
FEMININO

O segundo dia de combates começou com Sarah Menezes reencontrando o pódio – e no lugar mais alto. A campeã olímpica do
peso ligeiro feminino não teve vida fácil para chegar ao ouro, mas
mostrou que está de volta. Passou pela colombiana Luz Alvarez
na estreia, encarou a forte Dayaris Mestre, de Cuba, na semifinal, e se impôs frente à vice-campeã mundial Paula Pareto, da
Argentina, na decisão.
“Para mim o resultado foi maravilhoso, principalmente pelo lado emocional, com tudo o que estava acontecendo nas outras competições”,
revelou Sarah. “E também pela maneira como eu lutei, começando

Para conquistar a última medalha de ouro do Brasil em Edmonton,
a seleção masculina dominou a disputa por equipes. Primeiro,
com 100% de aproveitamento no confronto com o Peru para
avançar às semifinais, contra os anfitriões canadenses. Mais uma
vez, Charles Chibana (66kg), Alex Pombo (73kg), Victor Penalber
(81kg), Tiago Camilo (90kg), Rafael Silva (+100kg) e David Moura
(+100kg) fizeram bonito e cravaram outro 5 a 0, garantindo a vaga
na final contra Cuba. Com dois ippons de Chibana e Pombo, o
Brasil abriu 2 a 0 de vantagem e já comemorou o ouro com a vitória de Penalber na terceira luta. Tiago Camilo venceu mais uma e

David Moura foi superado no último confronto, na única derrota da
equipe masculina na competição. Com o título por equipes, o time
masculino brasileiro fechou o Campeonato Pan-americano com
seis ouros, três pratas e o primeiro lugar no quadro de medalhas.
A equipe feminina, formada por Érika Miranda (52kg), Rafaela
Silva (57kg), Mariana Silva (63kg), Maria Portela (70kg) e
Rochele Nunes (+78kg), abriu a disputa por equipes com
vitória por 4 a 1 sobre o Equador. Na final contra as anfitriãs, as brasileiras começaram bem com triunfos seguidos
de Érika Miranda e Rafaela Silva. Porém, as canadenses
Sarah Menezes (48g)
conseguiram se impor e venceram as outras três lutas
Érika Miranda (52kg)
contra Mariana Silva (63kg), Barbara Timo (70kg) e
Mayra Aguiar (78kg)
Mayra Aguiar (78kg). Com um total de três ouros,
Felipe
Kitadai (60kg)
quatro pratas e um bronze, o time feminino medaAlex
Pombo
(73kg)
lhou em todas as categorias olímpicas e ficou tamVictor
Penalber
(81kg)
bém com o primeiro lugar geral, à frente de Cuba,
Tiago Camilo (90kg)
que teve três ouros e seis bronzes.
David Moura (+100kg)
Masculino (equipe)

QUADRO DE MEDALHAS
DO BRASIL NO
PAN-AMERICANO
DE EDMONTON 2015

OURO

marca principal

marca secundária / horizontal

9 ouros,
7 pratas e
1 bronze,

totalizando

cores

“FOI MINHA MELHOR
COMPETIÇÃO. E
FAZER UMA FINAL
COM O ERIC É MUITO
LEGAL. MESMO
PERDENDO,
SAIRIA FELIZ”

Foram

PRATA
Rafaela Silva (57kg)
Mariana Silva (63kg)
Rochele Nunes (+78kg)
Eric Takabatake (60kg)
Luciano Corrêa (100kg)
Rafael Silva (+100kg)
Feminino (equipe)

BRONZE
Maria Portela (70kg)

17 medalhas

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

“PARA MIM O RESULTADO
FOI MARAVILHOSO,
PRINCIPALMENTE PELO
LADO EMOCIONAL”

MEDALHA TAMBÉM NO KATA
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>> Sarah Menezes faz as pazes com o pódio
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O quarto ouro brasileiro veio com Mayra Aguiar (78kg), que estreava seu backnumber vermelho de campeã mundial, oito meses
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100%, tem muita coisa para ajeitar, mas é um passinho de cada vez”.
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A dupla formada por Wagner Uchida e Paulo Ferreira para a competição de
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>> Seleção feminina conquista a prata por equipes
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Rafaela Silva (57kg) e Luciano Corrêa (100kg) ficaram com a prata após finais contra dois grandes adversários: Marti Malloy, dos
Estados Unidos, e José Armenteros, de Cuba, respectivamente.
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SHOW DE KITADAI
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MASCULINO E PRATA NO
FEMININO
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Felipe
Kitadai (60kg)
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(81kg)
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Masculino (equipe)
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>> Instalações do hotel serão adaptadas para a delegação
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Seleção ficará baseada em Mangaratiba durante os Jogos Olímpicos
de 2016. Primeiro teste serão os Jogos Pan-Americanos de Toronto-2015

“ESTAMOS FAZENDO TUDO O QUE
ESTÁ AO NOSSO ALCANCE PARA
CUMPRIRMOS NOSSO OBJETIVO
DE EVOLUIR NO DESEMPENHO
EM RELAÇÃO À ÚLTIMA EDIÇÃO
DOS JOGOS OLÍMPICOS. ESSA
ESTRATÉGIA SE MOSTROU
ACERTADA NO ÚLTIMO CICLO
OLÍMPICO E NÃO HAVIA POR QUE
NÃO REPETIRMOS.”

>> Mangaratiba vai receber a seleção antes do Pan e será a base da equipe em 2016

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

“Em time que está ganhando não se mexe”. A máxima aplicada ao futebol pode ser trazida para o
judô, especialmente no que se refere ao planejamento, outra expressão tão usada no futebol
quando se fala em modernização da modalidade.
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Mas na arte do “Caminho Suave”, antecipar as ações visando ao
melhor desempenho já é o padrão. Para os Jogos Olímpicos do
Rio-2016, a estrutura necessária para que atletas e comissão técnica possam manter a rota de sucesso foi traçada há bastante
tempo e agora está sendo colocado em prática.
Assim como fez nos Jogos de Londres, em 2012, a Confederação
Brasileira de Judô firmou uma parceria com o Comitê Olímpico
do Brasil para ter um “quartel-general” afastado dos holofotes
da Vila Olímpica. Há quatro anos, a delegação ficou baseada em
Sheffield, a cerca de 230km da capital da Inglaterra. O resultado foram quatro medalhas olímpicas, sendo três de bronze com
Felipe Kitadai, Mayra Aguiar e Rafael Silva e uma de ouro com
Sarah Menezes, melhor desempenho olímpico da história da modalidade no país. Para os Jogos do Rio, Mangaratiba, a 100km
da Cidade Maravilhosa, foi a sede escolhida. O hotel Porto Real,
com uma vista deslumbrante para o mar, será a casa do judô. O

A fim de receber a seleção brasileira, o hotel
passará por
uma verdadeira transformação. A maior
sala do Centro de
Convenções (310m²)
será transformada num
dojô com três áreas de competição, inclusive com amortecimento sob os tatames. O foyer será
transformado em uma sala de musculação com os equipamentos
anilhados e cabeados. Perto dali, numa área externa, será montada outra sala com os pesos livres. Só para esta área de preparação física, serão dedicados 270m² do hotel. Parte importante
da prevenção e recuperação de lesões, a massoterapia terá duas
salas, além de uma especificamente para a realização de bandagem nos atletas.

objetivo é o mesmo: evitar que fatores externos atrapalhem a
concentração dos atletas.
“Nós visitamos diversos locais e cidades próximas ao Rio de
Janeiro, procurando um local que oferecesse tudo o que precisávamos: isolamento, conforto e infraestrutura que permitisse a
montagem dos locais de treino, recuperação, preparação física
e atendimento das demais áreas funcionais. Demoramos, mas
acredito que chegamos ao local ideal”, disse Ney Wilson, gestor
de alto rendimento da CBJ. “No Porto Real, teremos partes que
só serão usadas por nós como o Centro de Convenções e um
dos restaurantes, além de o hotel ficar dentro de um condomínio
fechado, o que restringe o fluxo de pessoas”.

A MAIOR SALA DO CENTRO DE
CONVENÇÕES (310M²) SERÁ
TRANSFORMADA NUM DOJÔ COM
TRÊS ÁREAS DE COMPETIÇÃO,
INCLUSIVE COM AMORTECIMENTO
SOB OS TATAMES

ciclo olímpico e não havia por que não repetirmos. Aliada a
outras estratégias,
essa será uma
importante ação
que vai influenciar
positivamente na
obtenção de medalhas”, disse Paulo
Wanderley Teixeira,
presidente da CBJ.
Um grande teste da estrutura será feito nos Jogos
Pan-Americanos de Toronto 2015.
A seleção ficará no Porto Real de 23 de junho a 2 de julho, antes do
embarque para o Canadá. Para os Jogos Olímpicos, a concentração começa no dia 23 de julho de 2016, e os atletas se deslocarão
para a Vila Olímpica apenas na véspera das lutas. O judô ocupará
os sete primeiros dias – de 06 a 12 de agosto - de competição dos
Jogos Rio 2016, com uma categoria, no masculino e no feminino,
sendo disputada por dia, na Arena Carioca 2, na Barra da Tijuca.
“Na Vila Olímpica tem McDonald’s aberto 24 horas, além de termos
que dividir o tatame de treinamento com as outras delegações. É
muita gente junta e isso pode nos distrair, tirar um pouco do foco.
No Mundial de 2013, ficamos na EsEFEX (Escola de Educação
Física do Exército), na Urca, e deu certo. Então, acho que esse planejamento, essa estratégia da CBJ, é interessante”, disse a judoca Rafaela Silva, ouro naquele Mundial, lembrando que em 2013 o
Brasil obteve seu recorde de medalhas na competição.
Planejamento e estratégia. Não é à toa que o judô é o esporte que
mais rendeu pódios ao Brasil em Olimpíadas, com 19 no total.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

UM GRANDE TESTE DA ESTRUTURA
SERÁ FEITO NOS JOGOS
PAN-AMERICANOS DE TORONTO.
A SELEÇÃO FICARÁ NO PORTO
REAL DE 23 DE JUNHO A
2 DE JULHO, ANTES DO
EMBARQUE PARA O CANADÁ.

Haverá uma área de apoio com espaço para todos os profissionais
da comissão técnica multidisciplinar: uma sala para fisioterapia,
uma para os médicos, uma para o estrategismo (análise de vídeo
e uma área para a psicologia e nutrição. Serão duas salas de reunião e um auditório. Mas nem tudo é trabalho: para momentos de
relaxamento, uma área de lazer com jogos diversos, videogame e
lounge com mais de 210m² será montada. Ao
todo, serão 57 pessoas hospedadas
no hotel, entre os convocados
para competir, atletas de
apoio e integrantes da comissão técnica.
“Estamos
fazendo
tudo o que está ao
nosso alcance para
cumprirmos nosso
objetivo de evoluir no
desempenho em relação à última edição
dos Jogos Olímpicos.
Essa estratégia se mostrou acertada no último
>> Detalhe de um dos quartos: conforto e privacidade para os atletas e comissão técnica

PARA OS JOGOS OLÍMPICOS,
A CONCENTRAÇÃO COMEÇA
NO DIA 23 DE JULHO DE 2016,
E OS ATLETAS SE
DESLOCARÃO PARA A
VILA OLÍMPICA APENAS
NA VÉSPERA DAS LUTAS.

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

Fotos: Divulgação

>> Foyer será equipado com estrutura de sala de musculação
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MAIS PERTO DOS FÃS

Pelo décimo ano consecutivo, CBJ organiza eventos
internacionais no país colocando astros do esporte
frente a frente com o público
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>>

O Desafio Internacional levou grande
público ao Teatro Bradesco
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>> Charles Chibana: ippon espetacular
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>> Em 2014, um dos Desafios Internacionais reuniu as equipes do Brasil e do Japão

Estima-se que o Brasil tenha mais de 2 milhões de mundo. Para o crescimento do esporte e, consequentemente, o
praticantes de judô e incontáveis admiradores do surgimento de novos talentos, é preciso que os ídolos estejam
esporte. Quando o presidente Paulo Wanderley Teixeira assu- próximos do público. É isso que estamos fazendo”, disse Paulo

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

miu a Confederação Brasileira de Judô, esse público não tinha a
oportunidade de estar perto dos destaques da modalidade. Por
isso, em 2006, a CBJ decidiu organizar o “Brazil Judo World Tour”,
uma série de eventos internacionais no país, trazendo os maiores
nomes do judô brasileiro para perto dos torcedores.
De lá para cá, foram realizados 18 Desafios Internacionais em 11
cidades de oito Estados. Esses eventos, mesmo não contando
pontos para o ranking mundial, são fundamentais para que os
atletas mostrem seu talento diante da empolgada torcida brasileira e possam conhecer melhor grandes adversários – basta
observar que potências como Japão, França, Rússia, Alemanha
e Cuba, por exemplo, já participaram de pelo menos um Desafio.
Em 2015, deverão ser realizados mais seis Desafios. Os dois primeiros serão no dia 1º de junho, em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro, contra o Equador; e no dia 22 de junho em
São José, Santa Catarina, contra a Colômbia da tricampeã mundial
Yuri Alvear. Também já está definido que Brasil e Alemanha se enfrentarão no Rio de Janeiro, ainda sem data marcada.

EM 2015, DEVERÃO SER
REALIZADOS MAIS SEIS DESAFIOS.
OS DOIS PRIMEIROS SERÃO NO DIA
1º DE JUNHO, EM DUQUE DE CAXIAS,
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO
DE JANEIRO, CONTRA O EQUADOR;
E NO DIA 22 DE JUNHO EM SÃO
JOSÉ, SANTA CATARINA, CONTRA
A COLÔMBIA DA TRICAMPEÃ
MUNDIAL YURI ALVEAR
marca principal

“Com o sistema de classificação para as Olimpíadas baseado no
ranking mundial da Federação Internacional, os atletas brasileiros são obrigados a competir em diversos países ao redor do

Wanderley Teixeira, presidente da CBJ

DE 2006 PARA CÁ, FORAM
REALIZADOS 18 DESAFIOS
INTERNACIONAIS EM 11 CIDADES
DE OITO ESTADOS. ESSES EVENTOS
SÃO FUNDAMENTAIS PARA QUE
OS ATLETAS POSSAM CONHECER
MELHOR GRANDES ADVERSÁRIOS
A presença de nomes como Érika Miranda, Ketleyn Quadros,
Rafaela Silva, Charles Chibana, Victor Penalber e Rafael Silva
atrai, obviamente, um enorme interesse do público: são, em média, duas mil pessoas presentes em cada evento. Outra parte
importante dessa estratégia é a parceria com a televisão. O canal
SporTV e a Rede Globo são emissoras oficiais do Desafio. Só no
ano de 2014, foram 82 horas de transmissão. Esse trabalho, que
só é possível graças à parceria com os patrocinadores, já ganhou até prêmio. Em ano de Copa do Mundo no Brasil, o Desafio
Internacional Brasil e Japão, no Teatro Bradesco, em São Paulo,
foi eleito como a “Ação Mais Ousada” de marketing esportivo do
ano pelo conceituado portal especializado “Máquina do Esporte”.
“O Brazil Judo World Tour foi criado para atender às demandas
de conteúdo para televisão, aplicando os conceitos mais modernos de marketing esportivo, transmissão de TV e entretenimento”, disse Maurício Santos, gestor de marketing e eventos
internacionais.
Além desses torneios, foram organizados no país, desde 2006,
três Campeonatos Mundiais (um individual no Rio de Janeiro, em
2007; um por equipes em Salvador, em 2012; e um misto no Rio
de Janeiro, em 2013), sete etapas da Copa do Mundo (em Belo
Horizonte, Salvador e São Paulo) e quatro Grand Slams (no Rio
de Janeiro). E lá se vão dez anos colocando ídolos e fãs frente
a frente..
marca secundária / horizontal
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>> Em 2014, um dos Desafios Internacionais reuniu as equipes do Brasil e do Japão
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esporte. Quando o presidente Paulo Wanderley Teixeira assu- próximos do público. É isso que estamos fazendo”, disse Paulo
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“O MINISTÉRIO DO ESPORTE
TEM NA CBJ MAIS DO QUE UMA
CONFEDERAÇÃO DE JUDÔ. ELA
TEM NOS AJUDADO A AMPLIAR
ESSA REDE NACIONAL DE
TREINAMENTO QUE TEMOS COMO
DEFESA DO PLANO DE LEGADO
DOS JOGOS OLÍMPICOS”

George Hilton não escondeu sua
animação com a infraestrutura.
“Mais do que um sonho dos judocas, esse centro faz parte
do Plano de Legado dos Jogos
Olímpicos. Desde 2007, dos
Jogos Pan-Americanos do Rio
de Janeiro, o Brasil vive um ciclo virtuoso de grandes eventos
mundiais. E um grande legado
que queremos deixar desse ciclo
é que a partir daí o país passe a
ter espaços públicos e acessíveis
de prática esportiva. Vamos precisar não só da CBJ, mas de todas
as confederações”, disse.
Nesse contexto, o ministro do Esporte destacou também a importância da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006), que
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%. É um instrumento valioso de captação de recursos e muito utilizado pela Confederação
Brasileira de Judô.
“É um modelo revolucionário. Sobretudo para aquilo que nós estamos idealizando, que é o Sistema Nacional de Esporte, em que
é preciso uma ação muito protagonista do Estado, mas em parceria com a iniciativa privada. A Lei de Incentivo é a consolidação

Paulino Menezes/ME

Paulino Menezes/ME

Em visita ao Centro Pan-Americano
de Judô, ministro do Esporte
destaca importância do trabalho
em conjunto com a CBJ

desse sistema que vai integrar
governos e entidades privadas
para a massificação e a promoção do esporte”, afirmou George
Hilton.
O Sistema Nacional de Esporte,
neste momento, é a menina dos
olhos do ministério, como forma de garantir que a realização
de eventos do porte dos Jogos
Olímpicos do Rio-2016 deixem
um legado esportivo para o país.
O projeto de lei está sendo discutido com representantes dos diversos setores envolvidos com
o esporte brasileiro para ser apresentado até o fim deste ano ao
Congresso Nacional. O objetivo é formular um documento que
sirva para nortear as políticas esportivas do país.
“O Sistema vai tornar perene a atividade esportiva no Brasil, porque vai estabelecer responsabilidades da União, estados e municípios, e também no âmbito das confederações, federações e
clubes. E, com as empresas que são parceiras, a gente vai, pela
Lei de Incentivo, fazer com que os projetos tenham continuidade.
É um plano nacional, voltado para o médio e longo prazos, para
que a gente possa dar continuidade à massificação do esporte no
Brasil”, explicou o ministro.
Porém, antes de pensar no pós-2016, é preciso se concentrar
nas Olimpíadas. Com apoio de projetos como o Bolsa Atleta

>> George Hilton aprova a estrutura em Lauro de Freitas: ‘Esse centro faz parte do Plano de Legado dos Jogos Olímpicos’
>> Atletas e a equipe técnica da seleção brasileira recebem o ministro George Hilton durante o treinamento
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BOLSA ATLETA PÓDIO
• O programa Bolsa Pódio faz parte do Plano Brasil Medalhas de apoio
a atletas olímpicos e paralímpicos de modalidades individuais com
chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.
• 224 atletas são contemplados atualmente
• 140 olímpicos
• 84 paralímpicos
• 26 judocas
• A Bolsa Pódio investe R$ 3,3 milhões
por ano nessas bolsas do judô
• O valor de cada bolsa é definido

Os judocas contemplados:
1. Alex Pombo
2. Barbara Timo
3. Charles Chibana
4. David Moura
5. Eleudis Valentim
6. Eric Takabatake
7. Erika Miranda
Paulino Menezes/ME

quimono que ganhou de presente, posou para fotos e, acompanhado do presidente da Confederação Brasileira de Judô Paulo
Wanderley Teixeira, conheceu a estrutura do centro de treinamento e fez questão de ressaltar o sucesso do trabalho em conjunto feito pelas duas entidades.
“É uma parceria que a cada dia mais tem sido consolidada com
ações efetivas. O Ministério do Esporte tem na CBJ mais do que
uma confederação de judô. Ela tem nos ajudado a ampliar essa
rede nacional de treinamento que temos como defesa do plano
de legado dos Jogos Olímpicos”, afirmou o ministro.
O Centro Pan-Americano é a joia que simboliza essa união.
Projetado para ser a principal instalação de treinamento do judô
das Américas, o CPJ foi entregue em julho de 2014. É, hoje, um

dos maiores centros de treinamento de judô do mundo. Na sua
construção foram investidos R$ 43,2 milhões, sendo R$ 19,8 milhões do governo federal, R$ 18,3 milhões do Governo do Estado
da Bahia, incluindo desapropriação do terreno, e outros R$ 5,1 milhões aportados pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para
custear o projeto executivo da instalação e comprar parte dos
equipamentos e do mobiliário.
Em Lauro de Freitas, o ministro conheceu, primeiramente, o ginásio climatizado, com uma arquibancada para 1.900 lugares, onde
a seleção brasileira fazia os preparativos para o Campeonato
Pan-Americano. No tatame, foi recebido pelos judocas e equipe
técnica, capitaneada por Ney Wilson, gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô. A cerimônia de entrega dos diplomas do Bolsa Atleta Pódio foi realizada no auditório do CPJ, com a presença de autoridades como o Secretário
Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia,
José Álvaro Fonseca Gomes; o Secretário Nacional de Esporte
de Alto Rendimento, Carlos Geraldo; o deputado federal Marcio
Marinho, o vice-presidente da CBJ, Marcelo França; e o presidente da Federação Baiana de Judô, Marcelo Ornelas. Ao discursar,

conforme o ranking dos atletas
ou seu desempenho em Jogos

Olímpicos e Campeonatos Mundiais.

• São quatro faixas: R$ 5 mil, R$ 8 mil,
R$ 11 mil e R$ 15 mil.

>> A cerimônia de entrega do Bolsa Atleta Pódio, no auditório do CPJ

8. Felipe Kitadai
9. Ketleyn Quadros
10. Luciano Corrêa
11. Marcelo Contini
12. Maria Portela
13. Maria Suelen
14. Mariana Albuquerque
15. Mariana Silva
16. Mayra Aguiar
17. Nadia Merli
18. Rafael Buzacarini
19. Rafael Silva
20. Rafaela Silva
21. Raquel Silva
22. Rochele Nunes
23. Sarah Menezes
24. Tiago Camilo
25. Victor Penalber
26. Walter dos Santos
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Referência do esporte no continente, o Centro
Pan-Americano de Judô abriu suas portas no último mês de abril para uma visita especial. O ministro do Esporte George Hilton foi ao CT de Lauro
de Freitas, na Bahia, para fazer pessoalmente a
entrega de diplomas do Bolsa Atleta Pódio a 19 judocas contemplados. Bem-humorado, o ministro vestiu o
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Confira os depoimentos:

“Para a categoria pesado, uma iniciativa como
essa é excelente. Temos dificuldades para treinar com atletas da mesma categoria. Quando
se tem o centro, conseguimos manter uma seleção permanente e, consequentemente,
treinos específicos. Temos estrutura
para dormir, fisioterapia, nutricionista, entre outros. É um ambiente propício para se ter uma
grande evolução técnica e física.
Assim como o vôlei desenvolveu
(o CT de) Saquarema e teve um
grande legado, o judô tem tudo
para ir muito bem para ter uma renovação na seleção”

Pódio, o Ministério selou sua aproximação com os atletas na
reta final de preparação. E em se tratando do judô, o esporte
que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil (19 no total,
sendo três ouros, três pratas e 13 bronzes), o discurso é de
otimismo.
“É uma das nossas maiores esperanças. A gente aposta muito
na Érika (Miranda), na Mayra (Aguiar), em todos eles. A gente
sabe que eles se prepararam bem, estão treinando, entusiasmados. No que depender de nós, estaremos estimulando essa garotada para que a gente tenha grandes vitórias, orgulhando o país
no judô. É importante para nós que o Brasil esteja entre os dez
primeiros (no total de medalhas) nos Jogos Olímpicos e entre os
cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos”, disse o ministro.

Rafael Silva (+100kg), bronze olímpico em Londres-2012.

“É bom juntar a equipe, e gostei de conhecer
o centro de treinamento, que eu ainda não
conhecia. A estrutura ficou bem legal. Estou
muito feliz por ter um ambiente assim para a
gente poder treinar e fazer eventos”
Mayra Aguiar (78kg), bronze olímpico em Londres-2012.

“A gente nunca imaginou que um dia o judô
teria um espaço como esse. Não que nós não
merecêssemos, é mais do que merecido, mas
isso se concretizar, ter um ginásio climatizado,
com estrutura de recuperação de atleta, tudo
o que a gente precisa dentro de um mesmo
local, é um sonho realizado”

Paulino Menezes/ME

Rosicleia Campos, técnica da seleção feminina.

>> Ao lado do presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira, o ministro recebe das mãos

da campeã olímpica Sarah Menezes uma camisa autografada pelos atletas da seleção

De quimono e faixa branca, George Hilton tirou fotografias com
a seleção brasileira e brincou com o pesado Rafael Silva, bronze
nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e prata no Mundial de 2013,
dizendo que, na próxima vez, lhe aplicaria um ippon. Mas o golpe
decisivo o ministro do Esporte quer dar em outro adversário.
“Temos que dar um ippon no sedentarismo, que tem levado 45%
da população brasileira a viver sem praticar esporte. A gente precisa vencer essa barreira, estimular a juventude a praticar atividade física, e o judô é um esporte excepcional para a gente travar
essa batalha”, encerrou.
marca principal

marca secundária / horizontal
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“É a primeira vez que eu venho,
achei muito bom. O espaço
oferece toda a infraestrutura para um treino desse porte. Vamos ter mais
eventos aqui e até treinamento internacional, como
fizemos em Saquarema (RJ)
com oito países”
Luiz Shinohara, técnico da equipe masculina.

“Adorei o CPJ. O tatame está muito bom a
estrutura excelente. Já recuperamos depois
do treino nas banheiras de hidromassagem.
Está show!”
Felipe Kitadai (60kg), bronze olímpico em Londres-2012.

“Poder usufruir dessa estrutura
é ótimo, tanto a gente quanto
o povo da Bahia. Espero
que renda bons frutos. Se
depender da estrutura, eles
certamente virão”
Ketleyn Quadros (63kg), bronze
olímpico em Pequim-2008.

Fotos: CBJ/Divulgação

Os atletas da seleção brasileira foram só elogios à
estrutura do Centro Pan-Americano de Judô, que
pela primeira vez abrigou treinamentos da equipe
principal do país.

“NO QUE DEPENDER DE NÓS,
ESTAREMOS ESTIMULANDO
ESSA GAROTADA PARA QUE
A GENTE TENHA GRANDES
VITÓRIAS, ORGULHANDO
O PAÍS NO JUDÔ”
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Paulino Menezes/ME

Rosicleia Campos, técnica da seleção feminina.

>> Ao lado do presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira, o ministro recebe das mãos

da campeã olímpica Sarah Menezes uma camisa autografada pelos atletas da seleção
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da população brasileira a viver sem praticar esporte. A gente precisa vencer essa barreira, estimular a juventude a praticar atividade física, e o judô é um esporte excepcional para a gente travar
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“É a primeira vez que eu venho,
achei muito bom. O espaço
oferece toda a infraestrutura para um treino desse porte. Vamos ter mais
eventos aqui e até treinamento internacional, como
fizemos em Saquarema (RJ)
com oito países”
Luiz Shinohara, técnico da equipe masculina.

“Adorei o CPJ. O tatame está muito bom a
estrutura excelente. Já recuperamos depois
do treino nas banheiras de hidromassagem.
Está show!”
Felipe Kitadai (60kg), bronze olímpico em Londres-2012.

“Poder usufruir dessa estrutura
é ótimo, tanto a gente quanto
o povo da Bahia. Espero
que renda bons frutos. Se
depender da estrutura, eles
certamente virão”
Ketleyn Quadros (63kg), bronze
olímpico em Pequim-2008.

Fotos: CBJ/Divulgação

Os atletas da seleção brasileira foram só elogios à
estrutura do Centro Pan-Americano de Judô, que
pela primeira vez abrigou treinamentos da equipe
principal do país.

“NO QUE DEPENDER DE NÓS,
ESTAREMOS ESTIMULANDO
ESSA GAROTADA PARA QUE
A GENTE TENHA GRANDES
VITÓRIAS, ORGULHANDO
O PAÍS NO JUDÔ”

Lara Monsores
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>> O encontro reuniu 38 árbitros e diretores de arbitragem das 24 federações estaduais
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Para um judô de alto nível em território nacional
não bastam estrutura de ponta e atletas bem
preparados. É preciso também uma arbitragem
padronizada e com capacidade técnica elevada.
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Partindo dessa premissa, a Gestão Nacional de Arbitragem da
Confederação Brasileira de Judô organizou no final de março deste ano, no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro
de Freitas, na Bahia, o I Seminário Nacional de Arbitragem. O
encontro reuniu 38 árbitros e delegados das 24 federações
estaduais.
“O objetivo deste encontro é atualizar os árbitros e diretores
de arbitragem das federações estaduais com o que há de mais
recente dentro da Federação Internacional de Judô”, explicou

o professor José Pereira, gestor nacional de arbitragem. “Não
tenho dúvidas de que este Seminário será fundamental para padronizarmos cada vez mais a arbitragem brasileira e seguirmos
sendo uma das melhores do mundo”, pontuou.
O evento na Bahia foi uma iniciativa da Confederação Brasileira
de Judô (CBJ), que, em janeiro deste ano, havia enviado dez
representantes ao Seminário Internacional de Arbitragem promovido pela Federação Internacional de Judô, em Málaga, na
Espanha. Na ocasião, os árbitros André Mariano dos Santos
(Distrito Federal), Carlos Alberto Barreto (Rio Grande do
Norte), Edilson Hobold (Paraná), Edison Minakawa (São Paulo),
Jeferson Vieira (Rio de Janeiro), Laedson Lopes (Rio Grande
do Norte), Leonardo Stacciarini (Goiás) e Marilaine Ferranti

(São Paulo), ao lado do professor José Pereira e de
Robnelson Ferreira, gestor técnico nacional e de eventos da CBJ, tiveram acesso às atualizações da regra
que contarão em todas as competições até os Jogos
Olímpicos do Rio-2016.
No retorno dos árbitros ao Brasil, a confederação
organizou o Seminário Nacional para que todas essas orientações fossem repassadas àqueles que
não estiveram em Málaga. Assim, foi entregue aos
participantes uma edição atualizada do Manual de
Regras e um DVD com explicações técnicas sobre
cada mudança.
“A capacitação do quadro nacional de árbitros
da CBJ tem sido uma constante em nossa administração”, afirmou o presidente da CBJ, Paulo
Wanderley Teixeira. “Nos últimos anos, mais do
que duplicamos o número de árbitros qualificados pela Federação Internacional de Judô. O
importante, agora, é que os participantes desse
Seminário Nacional sejam os multiplicadores das
informações em seus Estados”, concluiu.
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Primeiro Seminário Nacional de Arbitragem traz atualização
da regra que valerá até os Jogos Olímpicos do Rio 2016

>> Os dez representantes do Brasil no Seminário Internacional de Arbitragem,
em Málaga, na Espanha

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

PADRÃO
INTERNACIONAL

“O EVENTO NA BAHIA FOI UMA INICIATIVA DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ, QUE, EM JANEIRO
DESTE ANO, ENVIOU DEZ REPRESENTANTES AO SEMINÁRIO
DE ARBITRAGEM PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO
INTERNACIONAL, EM MÁLAGA, NA ESPANHA”

21

Lara Monsores

BJ
C
A
D
RO
T
EN
D
R
PO

>> O encontro reuniu 38 árbitros e diretores de arbitragem das 24 federações estaduais

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

Para um judô de alto nível em território nacional
não bastam estrutura de ponta e atletas bem
preparados. É preciso também uma arbitragem
padronizada e com capacidade técnica elevada.

20

Partindo dessa premissa, a Gestão Nacional de Arbitragem da
Confederação Brasileira de Judô organizou no final de março deste ano, no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro
de Freitas, na Bahia, o I Seminário Nacional de Arbitragem. O
encontro reuniu 38 árbitros e delegados das 24 federações
estaduais.
“O objetivo deste encontro é atualizar os árbitros e diretores
de arbitragem das federações estaduais com o que há de mais
recente dentro da Federação Internacional de Judô”, explicou

o professor José Pereira, gestor nacional de arbitragem. “Não
tenho dúvidas de que este Seminário será fundamental para padronizarmos cada vez mais a arbitragem brasileira e seguirmos
sendo uma das melhores do mundo”, pontuou.
O evento na Bahia foi uma iniciativa da Confederação Brasileira
de Judô (CBJ), que, em janeiro deste ano, havia enviado dez
representantes ao Seminário Internacional de Arbitragem promovido pela Federação Internacional de Judô, em Málaga, na
Espanha. Na ocasião, os árbitros André Mariano dos Santos
(Distrito Federal), Carlos Alberto Barreto (Rio Grande do
Norte), Edilson Hobold (Paraná), Edison Minakawa (São Paulo),
Jeferson Vieira (Rio de Janeiro), Laedson Lopes (Rio Grande
do Norte), Leonardo Stacciarini (Goiás) e Marilaine Ferranti

(São Paulo), ao lado do professor José Pereira e de
Robnelson Ferreira, gestor técnico nacional e de eventos da CBJ, tiveram acesso às atualizações da regra
que contarão em todas as competições até os Jogos
Olímpicos do Rio-2016.
No retorno dos árbitros ao Brasil, a confederação
organizou o Seminário Nacional para que todas essas orientações fossem repassadas àqueles que
não estiveram em Málaga. Assim, foi entregue aos
participantes uma edição atualizada do Manual de
Regras e um DVD com explicações técnicas sobre
cada mudança.
“A capacitação do quadro nacional de árbitros
da CBJ tem sido uma constante em nossa administração”, afirmou o presidente da CBJ, Paulo
Wanderley Teixeira. “Nos últimos anos, mais do
que duplicamos o número de árbitros qualificados pela Federação Internacional de Judô. O
importante, agora, é que os participantes desse
Seminário Nacional sejam os multiplicadores das
informações em seus Estados”, concluiu.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

Divulgação

Primeiro Seminário Nacional de Arbitragem traz atualização
da regra que valerá até os Jogos Olímpicos do Rio 2016

>> Os dez representantes do Brasil no Seminário Internacional de Arbitragem,
em Málaga, na Espanha

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

PADRÃO
INTERNACIONAL

“O EVENTO NA BAHIA FOI UMA INICIATIVA DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ, QUE, EM JANEIRO
DESTE ANO, ENVIOU DEZ REPRESENTANTES AO SEMINÁRIO
DE ARBITRAGEM PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO
INTERNACIONAL, EM MÁLAGA, NA ESPANHA”

21

SE
A
B

QUESTÃO
DE MÉRITO

“A SELETIVA DÁ AOS JOVENS
TALENTOS A OPORTUNIDADE
DE GANHAREM EXPERIÊNCIA
INTERNACIONAL, SEJA
COMPETINDO OU TREINANDO
COM OS MELHORES DO MUNDO.
SEM DÚVIDAS, É UM GANHO
PARA ESSES ATLETAS”

Divulgação

Ranking Nacional das Equipes de Base completa
dois anos premiando a regularidade dos melhores atletas

No Mundial Sub-21 de 2013, o país conseguiu um recorde de
medalhas numa mesma edição da competição. Em 2014, o Brasil
voltou a ter um campeão mundial masculino, Rafael Macedo, o
que não acontecia desde Jeju 2002.
“Nosso objetivo é, realmente, que
as equipes nas principais competições do calendário mundial sejam
formadas pelos atletas em melhor
forma competitiva. O ranking é uma
forma de premiar os mais regulares ao longo de 12 meses”, explica Marcelo Theotônio, gestor das
equipes de base.
Lançado durante o Congresso
Técnico da Seletiva Nacional em
dezembro de 2012, ainda na gestão
de Kenji Saito, que hoje faz parte
do Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos Rio 2016, o ranking foi
modernizado para este ano. Foram
acrescentadas pontuações para
todos que participaram do Mundial
Sub-21 e dos Jogos Olímpicos da
Juventude em 2014, assim como
um bônus de 50 pontos para os
atletas que terminaram o ranking do ano passado na liderança
de suas categorias, desde que tenham permanecido na mesma
categoria e classe de idade.

Outro item que foi introduzido depois da primeira versão e que
foi mantido para este ano foi a perda de pontos por mau comportamento ou por se apresentar acima do peso para treinamentos fora do período de competições (5% a mais que o peso
limite da categoria), concentrações (3% a mais que o peso limite
da categoria) e embarque para os torneios (1% a mais que o
peso limite da categoria).
“Essa medida visa fazer com que os atletas tomem consciência
de que os atos fora dos tatames refletem diretamente no desempenho dentro deles. Assim como a CBJ hoje oferece uma
estrutura profissional, também temos que cobrar uma atitude
profissional dos outros envolvidos no processo, sejam os atletas ou os técnicos responsáveis
por eles”, completa Theotônio.
Além disso, o ranking estabelece uma espécie de Circuito
Nacional do qual o atleta tem
que participar para poder estar
entre os melhores da categoria.
O ranking começa pela Seletiva
Nacional no final do ano, passa pelos Brasileiros Regionais
e termina com os Brasileiros
Finais. Os atletas que conseguirem disputar alguma etapa do Circuito Mundial – seja
pela classificação através da
Seletiva, seja através do sistema
de adesão – também recebem
pontos, mas perdem o direito de
contabilizar os obtidos no campeonato regional.
“A Seletiva dá aos jovens talentos a oportunidade de ganharem
experiência internacional, seja competindo ou treinando com

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

“NOSSO OBJETIVO É,
REALMENTE, QUE AS
EQUIPES NAS PRINCIPAIS
COMPETIÇÕES DO
CALENDÁRIO MUNDIAL
SEJAM FORMADAS PELOS
ATLETAS EM MELHOR FORMA
COMPETITIVA. O RANKING
É UMA FORMA DE PREMIAR
OS MAIS REGULARES AO
LONGO DE 12 MESES”
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>> Aléxia Castilhos, Ellen Furtado e Lincoln Neves,
atletas das divisões de base do judô brasileiro

os melhores do mundo. Sem dúvidas, é um
ganho para esses atletas”, analisa o gestor.
As últimas oportunidades de somar pontos para o ranking dentro do Brasil são o
Campeonato Brasileiro Sub-21, em Recife
(PE), nos dias 16 e 17 de maio, e o Brasileiro
Sub-18, em Campo Grande (MS), nos dias
30 e 31 de maio. O Ranking Nacional das
Equipes de Base será utilizado como critério para a escolha dos representantes
do Brasil nos Mundiais Sub-18 e Sub-21,
desde que os atletas atinjam uma pontuação mínima ainda a ser definida.
O Mundial Sub-18 será realizado em
Sarajevo (Bósnia-Herzegovina), de 5
a 9 de agosto. O Sub-21 será em Abu
Dhabi, Emirados Árabes Unidos, de 23
a 27 de outubro.
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A primeira versão do Ranking Nacional das Equipes de Base foi divulgada no dia 2 de abril de
2013. Pouco mais de dois anos depois, aprimorado e atualizado, este modelo de classificação tornou-se uma referência do judô brasileiro e veio
para ficar. Os resultados desde que o ranking de
base foi adotado comprovam isso.
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Respeite os limites de velocidade.

Uma equipe de
ouro vai de Scania.
Scania. Patrocinadora
oﬁcial do judô brasileiro.
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.
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JOIA
COLOMBIANA
Um dos maiores nomes do judô,
Yuri Alvear quer ouro olímpico
inédito para a Colômbia em 2016

Sentada sozinha em um canto da
arquibancada do ginásio, fones
nos ouvidos e olhar distante. Um
dia depois de ser derrotada na final do Campeonato Pan-americano
de Edmonton, Yuri Alvear parecia
ainda digerir o que acontecera naquele mesmo lugar, quando deixou escapar a chance de levar mais um ouro
para o seu país.
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>> A colombiana recebe sua medalha de prata no Pan de Edmonton das mãos do presidente da CBJ,
Paulo Wanderley Teixeira
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A tristeza aparente, porém, se desfez ao primeiro cumprimento, e um sorriso simpático abriu caminho para o
bate-papo que a Judô em Revista teve com um dos maiores nomes do judô no mundo. A colombiana, tricampeã
mundial, é a única medalhista olímpica do judô de seu país,
com o bronze em Londres-2012, no peso-médio (70kg).
“Comecei a praticar judô no colégio, porque o professor
de educação física era um professor de judô. O esporte fez
com que minha vida mudasse muito. Na Colômbia, quando
eu era criança, tínhamos muitas dificuldades econômicas e
eu queria ir para a faculdade, estudar. E foi o judô quem
me deu essa oportunidade. Pude viajar para outros
países e crescer não só como atleta, mas também
como pessoa”, conta a judoca de 29 anos.

Para vencer no tatame, Yuri precisou superar muitos obstáculos fora dele.
Sua mãe, Miriam, ganhava a vida lavando e passando roupa em casas de
família. Seu pai, Arnoby, trabalhava como operário de construção civil. Para
complementar a renda e conseguir viajar para as competições, a judoca
caminhava de porta em porta em sua cidade natal, Jamundí, vendendo
empanadas, rifas e bingos.
A recompensa não tardou. Em 2009, a colombiana conquistou seu primeiro título mundial, em Roterdã, na Holanda. Chegou ao auge com a
primeira medalha olímpica em 2012 e se manteve no topo no Mundial do
Rio, em 2013, competição que ela guarda como sua melhor lembrança.
“Havia tido um ano muito ruim nas competições. Tinha perdido o bronze
do Grand Prix de Miami para a japonesa (Haruka Tachimoto), fraturei o
dedo e estava muito mal em relação à atitude dentro do tatame. Em seguida, fui ao Mundial no Rio e consegui ser campeã. Por isso, esse título é
minha melhor lembrança”, afirma.
Em 2014, ela repetiu o feito em Chelyabinsk
e sagrou-se tricampeã mundial.
Em seu caminho, frequentemente, Yuri
enfrenta adversárias brasileiras como as
pesos-médio da seleção, Maria Portela
e Barbara Timo. Apesar do retrospecto
positivo contra elas, a colombiana reconhece a força do Brasil e elogia a forma
como o esporte é tratado no país.
“Penso que o Brasil sempre tem uma
equipe que faz um trabalho muito
bom. Estão sempre unidos, dão muita
importância ao atleta e todos estão
comprometidos com seu país”, avalia.
“Nas vezes em que enfrentei judocas
brasileiras, elas sempre foram muito
guerreiras.”
Com essa mesma determinação e
confiança, a colombiana agora se
prepara para conquistar o título que
ainda lhe falta.
“No esporte, meu sonho é ter o
ouro nos Jogos Olímpicos do
Rio. Já tive um terceiro lugar em
Londres-2012. Sei que não é fácil,
mas seguirei trabalhando. Tenho
condições de ganhar e, se Deus
quiser, vou conseguir.”

Rafal Burza
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dedo e estava muito mal em relação à atitude dentro do tatame. Em seguida, fui ao Mundial no Rio e consegui ser campeã. Por isso, esse título é
minha melhor lembrança”, afirma.
Em 2014, ela repetiu o feito em Chelyabinsk
e sagrou-se tricampeã mundial.
Em seu caminho, frequentemente, Yuri
enfrenta adversárias brasileiras como as
pesos-médio da seleção, Maria Portela
e Barbara Timo. Apesar do retrospecto
positivo contra elas, a colombiana reconhece a força do Brasil e elogia a forma
como o esporte é tratado no país.
“Penso que o Brasil sempre tem uma
equipe que faz um trabalho muito
bom. Estão sempre unidos, dão muita
importância ao atleta e todos estão
comprometidos com seu país”, avalia.
“Nas vezes em que enfrentei judocas
brasileiras, elas sempre foram muito
guerreiras.”
Com essa mesma determinação e
confiança, a colombiana agora se
prepara para conquistar o título que
ainda lhe falta.
“No esporte, meu sonho é ter o
ouro nos Jogos Olímpicos do
Rio. Já tive um terceiro lugar em
Londres-2012. Sei que não é fácil,
mas seguirei trabalhando. Tenho
condições de ganhar e, se Deus
quiser, vou conseguir.”

Rafal Burza
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>> Projeto Judô Ação ajuda crianças e jovens na Bahia pelo esporte

Judoca Diego Santos e seu irmão Arlon Ferreira comandam projeto
social destinado a crianças e jovens carentes no interior da Bahia
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Para quem sonha alto,
não basta realizar seus
desejos, é preciso dividir a oportunidade com
quem precisa. Foi com
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“NÃO VALE A PENA FAZER
PARTE DO ALTO RENDIMENTO,
GANHAR TÍTULOS E NÃO
AJUDAR OUTRAS PESSOAS A
CONSTRUIR OS SONHOS DELAS”

esse espírito que os irmãos
Diego Santos, judoca de 25
anos, da categoria até 60kg, e
Arlon Ferreira, de 32 anos, atual
vice-presidente da Federação
Baiana de Judô, idealizaram o projeto social Judô Ação, em Jequié, cidade natal da dupla, que fica a cerca de 300km de Salvador, na Bahia.

De origem humilde, Diego e
Arlon tiveram no amor pelo
judô o combustível que
alimentava seus desejos
de infância. A recompensa
veio em forma de estudos,
experiências de vida e medalhas. E abriu a possibilidade para que, a partir de
2006, dezenas de outras
crianças e adolescentes também pudessem sonhar por meio
do projeto social.

de Judô. Formado em Enfermagem, atualmente estuda Educação
Física pela manhã, durante a semana. Por volta do meio-dia, dedica-se a treinamentos físicos. À noite, vai aos tatames. E sábado
também é dia de suar o quimono.
“Não vale a pena fazer parte do alto rendimento, ganhar títulos e não ajudar outras pessoas a construir os sonhos delas”,
afirma Diego.
A intenção agora é expandir o projeto para outros estados do
país. Enquanto superam obstáculos, os irmãos se apegam às histórias de Jequié, de olho no futuro.
“Tem um menino que hoje é faixa preta, o Thiago Carvalho.
Começou comigo e era todo desenturmado. Ele foi crescendo,
passando o tempo e hoje é o meu braço-direito, com uma didática fantástica”, destaca Arlon, antes de lembrar de outro exemplo:
“Há também o Paulo Emerson. Ele tinha uma barraca de verduras
na feira. Conosco, passou um ano e meio treinando, mas só perdia. Chegou a um ponto de não querer mais, porque se considerava um ‘saco de pancadas’. Teve o nosso apoio para persistir, e
hoje é um de nossos melhores atletas”.
Atualmente, Diego Santos reside em Porto Alegre, mas mantém
forte relação com a sua terra natal. Diariamente, conversa por
telefone e pelas redes sociais com o irmão – bem exigente, segundo ele. E, entre fala e escrita, a dupla escreve a história do
projeto Judô Ação, fazendo crianças e adolescentes acreditarem
em sonhos e no esporte.
marca principal

marca secundária / horizontal
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“É um trabalho que funciona em parceria. Temos o Rotary Club
e a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Eles
cedem o espaço, não cobram nada, e a gente coloca os tatames
e dá aulas três vezes por semana. Em média, 140 crianças e adolescentes são atendidos. Os meus alunos que são faixas preta
lecionam as aulas”, conta Arlon.
O Judô Ação atua nos bairros de Jequiezinho e Mandacaru.
Crianças a partir de 3 anos de idade podem participar. Inclusivas,
as turmas contam com alunos com Síndrome de Down, autismo e
jovens com deficiências.
Até tornar concreto o sonho de ajudar crianças, muito suor, treino
e conhecimento foram necessários. O início se deu quando Diego
foi para a capital baiana. Lá, treinou e representou a Faculdade de
Tecnologia e Ciências (FTC) em um programa esportivo de alto
rendimento. Em conversas com o irmão, idealizou um formato de
ensino para os jovens de cidades afastadas entrarem no mundo
do judô. E deu certo.
“Foi uma semente plantada. No começo, era tudo oba-oba, eram
flores. E eu pensava: ‘Até quando eu vou aguentar segurar?’ Hoje
já dá para ver o troco, o respeito que o projeto tem em toda a cidade, o carinho que as empresas privadas têm dado para a gente
e as associações que nos apoiam”, declara Arlon.
Os jovens atendidos pelo projeto social têm no judoca Diego
Santos um bom exemplo de inspiração e superação. Vencedor
de torneios nacionais e internacionais, o esportista está na zona
de investimento em alto rendimento da Confederação Brasileira
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marca principal

Nos Regionais, são definidas as vagas de cada federação
no Brasileiro final. Os finalistas de cada peso, em cada
classe, categoria e naipe garantem a classificação do seu
estado. Em caso de decisão entre dois representantes de
um mesmo estado, uma luta extra entre os dois terceiros
colocados decidiu qual federação ficou com a segunda
vaga. Além disso, nas classes sub-18 e sub-21, a competição também contou pontos para o Ranking Nacional das
Categorias de Base, que define quais atletas vão para os
principais torneios do ano.
Com as vagas definidas nos Regionais, o foco se volta
para os Brasileiros Finais, que se iniciam em maio, com o
Sub-21, em Recife (PE); e se encerram em outubro, com o
Sênior, em Maceió (AL). O estado que é sede das competições tem direito a participar com a equipe completa, com
oito representantes no masculino e oito no feminino, assim
como o estado campeão geral por naipe do Brasileiro do
ano anterior.

Sub-21

REGIÃO V

30

ção de 24 federações, divididas em cinco regiões.
O Brasileiro Regional I, que teve a participação das delegações
do Amapá, Ceará, Maranhão, Pará e Piauí, aconteceu no Ginásio
da Faculdade Novafapi, em Teresina, no Piauí, de 10 a 12 de abril.
Ao todo, 436 atletas participaram do evento. O Pará terminou em
primeiro lugar, com 86 medalhas, sendo 25 de ouro.
No mesmo período, no Ginásio Poliesportivo do Centro
Universitário de João Pessoa, na Paraíba, aconteceu o Brasileiro
Regional II, com a presença de quase 500 atletas de Alagoas,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A delegação pernambucana fechou a competição no topo, com 79 pódios,
incluindo 29 medalhas de ouro.

Realizado no Centro Pan-Americano de Judô, em
Lauro de Freitas, na Bahia, o Brasileiro Regional III aconteceu de 17 a 19 de abril. Ao todo, 396 atletas representaram
as federações da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro na competição. Os cariocas levaram a melhor, com
exatamente 100 medalhas (39 de ouro).
Na cidade de Campo Verde, no Mato Grosso, aconteceu no mesmo período o Regional IV, com 491 participantes. Distrito Federal,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins
enviaram representantes. Os sul-mato-grossenses fecharam a
competição com 85 medalhas, sendo 32 de ouro, apenas três
a mais que o Distrito Federal, na disputa mais apertada dos
Regionais.
De 24 a 26 de abril, quase 400 atletas viajaram até São José, em
Santa Catarina, para o Brasileiro Regional V. Com representantes
do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, destaque
para os paulistas, que conquistaram 80 medalhas (44 de ouro).

Sub-18

REGIÃO IV

Espalhando o judô por todo o país e distribuindo
vagas para os Brasileiros Finais de cada categoria
– do sub-13 ao sênior –, os Campeonatos Brasileiros Regionais abriram, no mês passado, o calendário nacional de 2015. As disputas contaram com a participa-

Sub-15

REGIÃO III

Campeonatos Brasileiros Regionais
abrem o calendário nacional de 2015
com disputas por todo o país

Sub-13

REGIÃO II

JUDÔ
DE NORTE
A SUL DO
BRASIL

QUADRO DE VAGAS DOS
CAMPEONATOS BRASILEIROS
REGIONAIS 2015

REGIÃO I

NOS REGIONAIS,
SÃO DEFINIDAS AS VAGAS
DE CADA FEDERAÇÃO NO
BRASILEIRO FINAL.
OS FINALISTAS DE
CADA PESO, EM CADA
CLASSE, CATEGORIA
E NAIPE GARANTEM
A CLASSIFICAÇÃO
DO SEU ESTADO
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O Brasileiro Regional I, que teve a participação das delegações
do Amapá, Ceará, Maranhão, Pará e Piauí, aconteceu no Ginásio
da Faculdade Novafapi, em Teresina, no Piauí, de 10 a 12 de abril.
Ao todo, 436 atletas participaram do evento. O Pará terminou em
primeiro lugar, com 86 medalhas, sendo 25 de ouro.
No mesmo período, no Ginásio Poliesportivo do Centro
Universitário de João Pessoa, na Paraíba, aconteceu o Brasileiro
Regional II, com a presença de quase 500 atletas de Alagoas,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A delegação pernambucana fechou a competição no topo, com 79 pódios,
incluindo 29 medalhas de ouro.

Realizado no Centro Pan-Americano de Judô, em
Lauro de Freitas, na Bahia, o Brasileiro Regional III aconteceu de 17 a 19 de abril. Ao todo, 396 atletas representaram
as federações da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro na competição. Os cariocas levaram a melhor, com
exatamente 100 medalhas (39 de ouro).
Na cidade de Campo Verde, no Mato Grosso, aconteceu no mesmo período o Regional IV, com 491 participantes. Distrito Federal,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins
enviaram representantes. Os sul-mato-grossenses fecharam a
competição com 85 medalhas, sendo 32 de ouro, apenas três
a mais que o Distrito Federal, na disputa mais apertada dos
Regionais.
De 24 a 26 de abril, quase 400 atletas viajaram até São José, em
Santa Catarina, para o Brasileiro Regional V. Com representantes
do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, destaque
para os paulistas, que conquistaram 80 medalhas (44 de ouro).

Sub-18

REGIÃO IV

Espalhando o judô por todo o país e distribuindo
vagas para os Brasileiros Finais de cada categoria
– do sub-13 ao sênior –, os Campeonatos Brasileiros Regionais abriram, no mês passado, o calendário nacional de 2015. As disputas contaram com a participa-
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Campeonatos Brasileiros Regionais
abrem o calendário nacional de 2015
com disputas por todo o país
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Hebling e seu orientando, o estudante Fernando Rosário de Souza,
analisaram duas modalidades de artes marciais na pesquisa: o judô, de
caráter competitivo; e o aikido, cujo aspecto de competição não é tão
presente. Em ambas, os idosos acompanhados praticavam o esporte
ao longo da vida. E a resposta foi positiva: o estudo concluiu que os
praticantes da terceira idade apresentavam índices menores de quedas. Além de “ensinar” o idoso a cair, os esportes analisados também
favoreceram a recuperação do tônus muscular.
“Um dos fatores apontados pela pesquisa é a questão da saúde. É
importante a prática de atividade física para o idoso, visando à manutenção do corpo. A pessoa com mais idade vai perdendo as massas
muscular e óssea, além dos reflexos. Quem faz esse tipo de atividade
tem menor risco de queda”, declarou o pesquisador, de 50 anos.
Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), órgão
do Ministério da Saúde, indicam que, de cada três indivíduos com mais
de 65 anos, um é vítima de queda. Além disso, de cada 20 pessoas
que sofrem quedas, uma é alvo de fratura que requer internação, um
quadro que tende a ser mais grave em se tratando de idosos. Contudo,

com a prática do judô, o número de problemas físicos diminui.
Entre entrevistas, tabulações e análises, o estudo demorou cerca de
18 meses para ser concluído. Foram ouvidos 12 adeptos de cada arte
marcial pesquisada, todos residentes em São Paulo. A média de idade
foi de 67,3 anos. Entre os judocas, a média foi de 51,3 anos de prática do
esporte entre os entrevistados. Todos os praticantes seniores de judô
entrevistados rechaçaram a ideia de parar ou ter uma vida sedentária. Um dos participantes tinha 78 anos e seguia praticando o esporte.
Uma das premissas também era ser esportista há mais de 20 anos na
modalidade e estar inscrito em uma federação ou confederação.
Além da prevenção de quedas, Hebling descreveu no estudo os benefícios do judô
para a socialização do idoso. Com o
esporte, os praticantes seniores
sentem-se mais valorizados,
confiantes e felizes, consolidando a famosa citação latina
“mente sã, corpo são”.
“Nosso resultado mostrou bem
esse fato. A filosofia das artes
>> O pesquisador Eduardo Hebling,
coordenador do estudo
marciais, naturalmente, por ter
origem oriental, valoriza o idoso. Um
dos principais pontos é que faz com que a
pessoa continue na sociedade”, afirma o pesquisador,
que pratica o judô desde a adolescência.
qu
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Uma pesquisa coordenada pelo professor Eduardo
Hebling, do Departamento de Odontologia Social
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP),
unidade de ensino e pesquisa vinculada à Unicamp
(Universidade de Campinas), comprovou os benefícios gerais das atividades físicas e, em particular, do
judô na terceira idade.
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Estudo mostra que a prática do judô ajuda idosos a prevenir quedas e é excelente para socialização na terceira idade
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Hebling e seu orientando, o estudante Fernando Rosário de Souza,
analisaram duas modalidades de artes marciais na pesquisa: o judô, de
caráter competitivo; e o aikido, cujo aspecto de competição não é tão
presente. Em ambas, os idosos acompanhados praticavam o esporte
ao longo da vida. E a resposta foi positiva: o estudo concluiu que os
praticantes da terceira idade apresentavam índices menores de quedas. Além de “ensinar” o idoso a cair, os esportes analisados também
favoreceram a recuperação do tônus muscular.
“Um dos fatores apontados pela pesquisa é a questão da saúde. É
importante a prática de atividade física para o idoso, visando à manutenção do corpo. A pessoa com mais idade vai perdendo as massas
muscular e óssea, além dos reflexos. Quem faz esse tipo de atividade
tem menor risco de queda”, declarou o pesquisador, de 50 anos.
Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), órgão
do Ministério da Saúde, indicam que, de cada três indivíduos com mais
de 65 anos, um é vítima de queda. Além disso, de cada 20 pessoas
que sofrem quedas, uma é alvo de fratura que requer internação, um
quadro que tende a ser mais grave em se tratando de idosos. Contudo,

com a prática do judô, o número de problemas físicos diminui.
Entre entrevistas, tabulações e análises, o estudo demorou cerca de
18 meses para ser concluído. Foram ouvidos 12 adeptos de cada arte
marcial pesquisada, todos residentes em São Paulo. A média de idade
foi de 67,3 anos. Entre os judocas, a média foi de 51,3 anos de prática do
esporte entre os entrevistados. Todos os praticantes seniores de judô
entrevistados rechaçaram a ideia de parar ou ter uma vida sedentária. Um dos participantes tinha 78 anos e seguia praticando o esporte.
Uma das premissas também era ser esportista há mais de 20 anos na
modalidade e estar inscrito em uma federação ou confederação.
Além da prevenção de quedas, Hebling descreveu no estudo os benefícios do judô
para a socialização do idoso. Com o
esporte, os praticantes seniores
sentem-se mais valorizados,
confiantes e felizes, consolidando a famosa citação latina
“mente sã, corpo são”.
“Nosso resultado mostrou bem
esse fato. A filosofia das artes
>> O pesquisador Eduardo Hebling,
coordenador do estudo
marciais, naturalmente, por ter
origem oriental, valoriza o idoso. Um
dos principais pontos é que faz com que a
pessoa continue na sociedade”, afirma o pesquisador,
que pratica o judô desde a adolescência.
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Uma pesquisa coordenada pelo professor Eduardo
Hebling, do Departamento de Odontologia Social
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP),
unidade de ensino e pesquisa vinculada à Unicamp
(Universidade de Campinas), comprovou os benefícios gerais das atividades físicas e, em particular, do
judô na terceira idade.
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Se a atual seleção brasileira de judô vai para
Ouro nos Jogos Pan-Americanos
os Jogos Pan-Americanos de Toronto na
da Cidade do México, judoca
condição de potência continental, essa hegemonia começou a ser escrita pelas mãos
comemora os 40 anos de sua
de atletas pioneiros. Um deles comemora
maior conquista nos tatames
em 2015 o aniversário de 40 anos daquela que foi sua maior conquista: o ouro nos
Jogos Pan-Americanos de 1975. Com apenas 23 anos de idade, o judoca carioca Ricardo Campos tornou-se o primeiro
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campeão do país na categoria meio-pesado nessa competição, abrindo as portas para nomes como Carlos Pacheco, Aurélio Miguel,
Mário Sabino e Luciano Corrêa, que repetiram seu feito em 1979, 1987, 2003 e 2011, respectivamente.
“Acompanho sempre o judô pela televisão. Hoje, vejo o time feminino um pouco à frente, as atletas estão mais bem ranqueadas
que os homens. Mas o Brasil sempre está entre os favoritos nos Jogos Pan-Americanos”, diz o ex-atleta, já de olho nas disputas em
Toronto, em julho.
Nascido em 8 de novembro de 1951, Ricardo começou nos tatames aos 11 anos, no Judô Clube Rudolf Hermanny, em Ipanema,
pertinho da casa onde morava e foi criado. Treinou lá até a academia fechar, no início dos anos 1980, quando se transferiu para o
Flamengo. E jamais parou. Aos 63 anos, treina de duas a três vezes por semana.
O único momento em que se afastou do quimono foi quando descobriu um tumor no pescoço, em 2007. Por conta do tratamento, passou por cirurgia, fez quimioterapia e radioterapia, ficou afastado dos treinamentos por quase dois anos. Voltou em 2009 e
hoje, completamente recuperado, ainda participa de torneios de máster.
Só prefere evitar falar muito sobre o câncer para que sua luta pessoal não
ofusque a sua história de vida.
“Hoje sou aposentado. O judô ajuda muito a minha saúde. Voltar a treinar em 2009, após dois anos afastado, me fez muito bem”, conta Ricardo,
lamentando apenas algumas limitações que a vida de atleta profissional
deixou. “Não consigo jogar bola por causa do meu joelho. As sequelas das
contusões do judô não permitem que eu pratique outros esportes além
dele. Ele ‘agarrou’ em mim”.
Em 1975, no auge da forma, um jovem Ricardo Campos foi disputar os
Jogos Pan-Americanos. Mas ele sabia que, na Cidade do México, teria um
adversário a mais, além dos judocas concorrentes: o ar rarefeito na altitude de 2.235m. Assim que chegou lá, sentiu a diferença.

RICARDO CAMPOS
PRATICA O JUDÔ ATÉ
HOJE, MESMO DEPOIS DE
TER VENCIDO EM 2007
MAIS UM ADVERSÁRIO:
UM TUMOR DE CÂNCER
NO PESCOÇO

“Um amigo judoca havia disputado um Campeonato Mundial no
México (em 1969) e me alertou que competir na altitude seria muito duro. Por conta disso, nos meses anteriores ao Pan-Americano,
fiz uma preparação muito forte com a ajuda de um professor
>> No topo do pódio, ao lado do americano Irwin
de Educação Física da Uerj (Universidade do Estado do Rio de
Cohen, medalha de prata; e do cubano Roberto
Janeiro, na época Universidade do Estado da Guanabara), o que possibilitou
Batista Cobas e do canadense Chris Preobrazenski,
que eu chegasse bem para a competição. Ainda assim, no primeiro dia, assim
medalhistas de bronze
que eu e a delegação chegamos ao hotel, tivemos dificuldade para subir três
ou quatro andares de escada. Mesmo preparado, a gente sente a diferença”,
lembra o judoca.
A disputa pela medalha aconteceu no primeiro dia de competições dos
Jogos Pan-Americanos. Com isso, Ricardo não participou do desfile de
abertura das delegações. Preferiu ficar no quarto, descansando e se preNOME:
parando. Deu certo. Venceu todas as lutas e subiu no topo do pódio — o
Ricardo de Oliveira Campos
único ouro do judô brasileiro naquele Pan.
“A primeira luta foi a mais dura, contra o cubano Roberto Batista Cobas.
NASCIMENTO:
Venci pela diferença de um koka ou um yuko, já depois dos cinco minutos.
08/11/1951, no Rio de Janeiro (RJ)
A final, contra o americano Irwin Cohen, foi mais tranquila. Ele teve uma
semifinal muito dura contra o Chris Preobrazenski, do Canadá, e chegou
CLUBES:
para lutar comigo muito desgastado. Eu tinha lutado antes e acabei tenRudolf
Hermanny e Flamengo
do tempo para descansar. Ele foi desclassificado por falta de combatividade e eu levei a medalha”, descreve o campeão.
CONQUISTAS E CARREIRA:
A medalha está muito bem guardada até hoje, mas Ricardo não teve
• Faixa Preta desde 1970 - VI Dan
muito tempo para festejar na época. Saiu do México direto para a
• Ibero-Americano categoria meio-pesado
Europa, onde disputou alguns torneios. Quando voltou, problemas par(Caracas-1974)
ticulares o afastaram das competições e da seleção brasileira, tirando• Ibero-Americano categoria absoluto
lhe a oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos de Montreal-1976.
(Caracas-1974)
Nem por isso deixou de treinar e praticar o judô, competindo até na
• Sul-Americano categoria meio-pesado
categoria máster.
(Buenos Aires-1975)
“Tive três atletas que me influenciaram na juventude: Chiaki Ishii,
• Sul-Americano categoria absoluto (Buenos
George Mehdi e Lhofei Shiozawa. Na minha época, o judô era mais volAires-1975)
tado para a técnica. Acho que hoje os atletas são muito mais bem pre• Cinco vezes campeão brasileiro universitário
parados fisicamente. Antigamente nós ganhávamos força treinando a
(entre 1970 e 1976)
parte técnica. Hoje em dia, para conseguir resultados em esportes de
• Campeão brasileiro juvenil em 1969
alto rendimento, só sendo atleta em tempo integral “, diz.
• Treinou durante seis meses no Japão em 1973,
Em seu tempo de atleta, Ricardo não teve a oportunidade de partreinado por Isao Okano
ticipar de Jogos Pan-Americanos ou Olímpiadas no Brasil, como
• Senseis na juventude: Rudolf Hermanny e
as gerações mais recentes. Mas, com a experiência de quem já foi
George Mehdi
campeão, aposta que a seleção brasileira trará bons resultados
nos Jogos do Rio-2016.
“Nos Jogos Olímpicos é mais difícil, porém o nosso país tem
um histórico recente muito bom, sempre medalhando, desde o
Aurélio Miguel (em Seul-1988), antes com o Douglas (Vieira, em
Los Angeles-1984) e com o (Chiaki) Ishii nos anos 1970. Acredito
que vamos conseguir medalhar, principalmente aqui no Brasil.
Acho que, no geral, disputar torneio em casa, com apoio da torcida, é um incentivo a mais”, encerra.

PERFIL

marca principal

marca secundária / horizontal

cores

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

ssoal
Pedro Gilio

Arquivo pe

DA
N
A
E
ND
O
R
PO

“TIVE TRÊS ATLETAS QUE ME
INFLUENCIARAM NA
JUVENTUDE: CHIAKI ISHII,
GEORGE MEHDI E LHOFEI
SHIOZAWA. NA MINHA ÉPOCA, O
JUDÔ ERA MAIS VOLTADO PARA
A TÉCNICA. ACHO QUE HOJE OS
ATLETAS SÃO MUITO MAIS BEM
PREPARADOS FISICAMENTE”

35

RICARDO
CAMPOS

JUDÔ EM REVISTA
N O 11 • MAIO 2015

Se a atual seleção brasileira de judô vai para
Ouro nos Jogos Pan-Americanos
os Jogos Pan-Americanos de Toronto na
da Cidade do México, judoca
condição de potência continental, essa hegemonia começou a ser escrita pelas mãos
comemora os 40 anos de sua
de atletas pioneiros. Um deles comemora
maior conquista nos tatames
em 2015 o aniversário de 40 anos daquela que foi sua maior conquista: o ouro nos
Jogos Pan-Americanos de 1975. Com apenas 23 anos de idade, o judoca carioca Ricardo Campos tornou-se o primeiro

34

campeão do país na categoria meio-pesado nessa competição, abrindo as portas para nomes como Carlos Pacheco, Aurélio Miguel,
Mário Sabino e Luciano Corrêa, que repetiram seu feito em 1979, 1987, 2003 e 2011, respectivamente.
“Acompanho sempre o judô pela televisão. Hoje, vejo o time feminino um pouco à frente, as atletas estão mais bem ranqueadas
que os homens. Mas o Brasil sempre está entre os favoritos nos Jogos Pan-Americanos”, diz o ex-atleta, já de olho nas disputas em
Toronto, em julho.
Nascido em 8 de novembro de 1951, Ricardo começou nos tatames aos 11 anos, no Judô Clube Rudolf Hermanny, em Ipanema,
pertinho da casa onde morava e foi criado. Treinou lá até a academia fechar, no início dos anos 1980, quando se transferiu para o
Flamengo. E jamais parou. Aos 63 anos, treina de duas a três vezes por semana.
O único momento em que se afastou do quimono foi quando descobriu um tumor no pescoço, em 2007. Por conta do tratamento, passou por cirurgia, fez quimioterapia e radioterapia, ficou afastado dos treinamentos por quase dois anos. Voltou em 2009 e
hoje, completamente recuperado, ainda participa de torneios de máster.
Só prefere evitar falar muito sobre o câncer para que sua luta pessoal não
ofusque a sua história de vida.
“Hoje sou aposentado. O judô ajuda muito a minha saúde. Voltar a treinar em 2009, após dois anos afastado, me fez muito bem”, conta Ricardo,
lamentando apenas algumas limitações que a vida de atleta profissional
deixou. “Não consigo jogar bola por causa do meu joelho. As sequelas das
contusões do judô não permitem que eu pratique outros esportes além
dele. Ele ‘agarrou’ em mim”.
Em 1975, no auge da forma, um jovem Ricardo Campos foi disputar os
Jogos Pan-Americanos. Mas ele sabia que, na Cidade do México, teria um
adversário a mais, além dos judocas concorrentes: o ar rarefeito na altitude de 2.235m. Assim que chegou lá, sentiu a diferença.
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>> No topo do pódio, ao lado do americano Irwin
de Educação Física da Uerj (Universidade do Estado do Rio de
Cohen, medalha de prata; e do cubano Roberto
Janeiro, na época Universidade do Estado da Guanabara), o que possibilitou
Batista Cobas e do canadense Chris Preobrazenski,
que eu chegasse bem para a competição. Ainda assim, no primeiro dia, assim
medalhistas de bronze
que eu e a delegação chegamos ao hotel, tivemos dificuldade para subir três
ou quatro andares de escada. Mesmo preparado, a gente sente a diferença”,
lembra o judoca.
A disputa pela medalha aconteceu no primeiro dia de competições dos
Jogos Pan-Americanos. Com isso, Ricardo não participou do desfile de
abertura das delegações. Preferiu ficar no quarto, descansando e se preNOME:
parando. Deu certo. Venceu todas as lutas e subiu no topo do pódio — o
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único ouro do judô brasileiro naquele Pan.
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08/11/1951, no Rio de Janeiro (RJ)
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(entre 1970 e 1976)
parte técnica. Hoje em dia, para conseguir resultados em esportes de
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alto rendimento, só sendo atleta em tempo integral “, diz.
• Treinou durante seis meses no Japão em 1973,
Em seu tempo de atleta, Ricardo não teve a oportunidade de partreinado por Isao Okano
ticipar de Jogos Pan-Americanos ou Olímpiadas no Brasil, como
• Senseis na juventude: Rudolf Hermanny e
as gerações mais recentes. Mas, com a experiência de quem já foi
George Mehdi
campeão, aposta que a seleção brasileira trará bons resultados
nos Jogos do Rio-2016.
“Nos Jogos Olímpicos é mais difícil, porém o nosso país tem
um histórico recente muito bom, sempre medalhando, desde o
Aurélio Miguel (em Seul-1988), antes com o Douglas (Vieira, em
Los Angeles-1984) e com o (Chiaki) Ishii nos anos 1970. Acredito
que vamos conseguir medalhar, principalmente aqui no Brasil.
Acho que, no geral, disputar torneio em casa, com apoio da torcida, é um incentivo a mais”, encerra.
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