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A última edição de 2014 de Judô em
Revista não poderia trazer melhores
notícias: a medalha de ouro no Mundial
Júnior, conquistada por Rafael Macedo; o
sucesso dos dois Desafios Internacionais
realizados pela CBJ e, especialmente, o desenvolvimento e
autonomia das Federações Estaduais, nitidamente visível
pela organização de diversas Copas de norte a sul do país.
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Temos o orgulho também de levar até você uma entrevista
exclusiva com sensei Massao Shinohara, mestre de tantos
grandes judocas brasileiros.
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Não poderíamos deixar de falar também do Grand Prix
Nacional Interclubes, que reunirá os principais judocas
do Brasil para mais uma série de disputas emocionantes,
confirmando o alto nível da modalidade no Brasil.

12

Meu Judô

Aos atletas que participam das Seletivas de dezembro,
boa sorte.

13

Pelo Brasil

E a todos um Feliz Natal e um ano novo com muita saúde
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Prestes a completar 90
anos, Massao Shinohara
segue passando os
ensinamentos do judô:
“Meu espírito é forte.
Enquanto estiver vivo,
não vou parar”
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Prestes a completar 90
anos, Massao Shinohara
segue passando os
ensinamentos do judô:
“Meu espírito é forte.
Enquanto estiver vivo,
não vou parar”
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isso aí que dá medalha. Ele comeu. Arranquei mais uma e saiu
maior ainda. Disse: come que dá medalha de ouro. Ele acreditou e
comeu. Foi brincadeira, mas ele pegou a medalha de ouro”.
Em Sidney 2000, Carlos Honorato, outro discípulo de Shinohara,
conquistaria a prata.
“Depois de Londres, Felipe Kitadai veio aqui agradecer a medalha
de bronze. Trouxe a Maria Portela aqui também. Ela não ganhou
medalha, então, eu dei uma pra ela e falei: isso vai dar sorte!”,
contou com um grande sorriso. Parte do agradecimento de Felipe
Kitadai se deve ao tempo em que Shinohara deu treinamentos na
Federação Paulista. Nos 20 anos em que trabalhou lá, ajudou a
lapidar talentos como Tiago Camilo e Leandro Guilheiro, dentre
outros. Hoje, se concentra apenas na Academia Vila Sônia. Dá
aula para crianças mas também para kodanshas. Há quase dez
anos, ministra um curso de aprimoramento de kata.
“O kata é muito importante, principalmente depois que o atleta
para de competir. Para ser professor, tem que saber kata. Então,
os professores se reúnem aqui. Agora estou na cadeira de rodas
(por conta de uma fratura) e não posso ensinar muito. Os senseis Dante Kanayama e Rioiti Uchida é que conduzem a aula. Tem
muita gente que ficou boa treinando aqui”, conta.
Do alto de quase 90 anos, Massao não mostra sinais de que vai
se aposentar. Quem vê uma aula dele, tem certeza disso. No dojô,
chama todas as crianças da aula pelo nome e comanda todas as
atividades com voz firme e forte.
“Meu espírito é forte. Enquanto estiver vivo, não vou parar”, disse.
marca principal

José Geral

“Fui chamado para uma reunião e me disseram que eu
não podia recusar, porque a passagem já estava comprada. Me disseram que se eu não fosse, teria que indicar
qualquer um para resolver a situação logo. Aí eu disse:
qualquer um não (fazendo sinal negativo com o dedo),
tem que ser merecido! Então, eu vou”, contou para risos
de quem ouvia a história.
O Brasil não ganhava medalhas no judô desde as Olimpíadas de Munique em 1972, quando Chiaki Ishii, japonês
naturalizado brasileiro, ficou com o bronze. E o professor
sabia da responsabilidade.
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“O pessoal falava: Shinohara, traz medalha! Sabia que seria difícil.
Nenhum brasileiro tinha ganhado ainda. Ainda bem que eu tinha
o passaporte japonês. Se não ganhasse medalha, ia direto pro
Japão. Não ia ter coragem de voltar para o Brasil!”, lembra.
Mas no terceiro dia dos Jogos, Luis Onmura, cria do próprio Shinohara, conquistou um bronze e garantiu a volta do professor ao
Brasil. “Depois, no quinto dia, Walter Carmona pegou mais um terceiro lugar. No penúltimo dia, Douglas Vieira foi prata. Apartir daí
o pessoal ficou mais motivado para ser campeão”, conta ele.
E quatro anos depois, Aurélio Miguel, outro pupilo de Massao Shinohara, se tornaria o primeiro brasileiro campeão olímpico. Mas
antes disso, o 9º Dan viveria um dos momentos mais tristes de
sua vida: a morte de um grande amigo, Juntaro Tatsumi, diante
de seus olhos.
A oportunidade de expandir a academia veio justamente do filho
de Tatsumi, Jorge, que sugeriu que Massao Shinohara juntasse
pais de alunos para financiar a compra, pagando a eles depois. E
assim foi feito. O próprio Jorge Tatsumi fez as cotas e as vendeu,
angariando o dinheiro necessário para a aquisição do terreno. A
construção ficou a cargo do próprio Shinohara.
“Levantei a academia sozinho. Se pedreiro faz, porque que a gente não pode fazer?”, analisa, com simplicidade. Em 1986, começou
a construção da academia, que foi inaugurada em 1988. “Quando
entram na academia, me perguntam quem são as pessoas que
estão retratadas na parede ao lado da foto de Jigoro Kano. São
Ryuzo Ogawa, que me ensinou o verdadeiro judô, e o Sr. Tatsumi,
porque sem ele não teria essa academia”, diz Shinohara, que inaugurou a academia no dia 23 de abril de 1988, poucos meses antes
do ouro olímpico de Aurélio Miguel.
Com bom humor, o sensei lembra de história curiosa com seu
aluno mais famoso:
“Eu tinha um canteiro aqui em casa onde plantava cenoura. Cheguei na frente dele (Aurélio), arranquei uma e dei para ele: come
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>> Sensei Shinohara com Cristhiane Parmigiano e Luís Onmura

do Azeved

“MUITOS BONS ATLETAS
COMEÇARAM NAQUELA
ACADEMIA: AURÉLIO MIGUEL,
LUIS E NELSON ONMURA,
CARLOS HONORATO, CRISTHIANE
PARMIGIANO. FORMEI MUITOS
FAIXAS PRETAS”
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judô nacional como Aurélio Miguel, Luis Onmura, Carlos Honorato e Cristhiane Parmigiano, dentre outros, o fundador da academia Vila Sônia completará 90 anos em janeiro de 2015. São 74
deles dedicados ao judô. Pode-se dizer que Shinohara se fez com
as próprias mãos, já que aprendeu judô sem professor e construiu
praticamente sozinho sua casa e academia. Com a ajuda de sua
filha Terezinha e de sua neta Melina, a Judô Em Revista conseguiu convencer, com alguma dificuldade, o mestre a abandonar a
aula que dava para crianças e adolescentes no final de uma tarde
chuvosa e fria de uma sexta-feira na Zona Oeste de São Paulo
para nos contar um pouco de sua vida e obra, que se confunde
com a história do judô brasileiro.
O ainda adolescente Shinohara começou a praticar judô em Mboi
Mirim, atual Embu das Artes, uma típica colônia japonesa. Começou relativamente tarde, aos 15 anos, em 1940. Mas depois de três
aulas, ficou sem professor.
“O professor era japonês e foi convocado para lutar na Segunda
Guerra. Reuni os outros alunos e perguntei: vocês querem continuar? Todo mundo levantou a mão e eu disse: então a partir de
agora vamos aprender juntos”.
Dois anos mais tarde, o jovem Massao começou a vencer os primeiros campeonatos. Sua forma de lutar chamou a atenção de
Ryuzo Ogawa, fundador da primeira academia de judô do país.
“Um dia num campeonato em Itapecirica, sensei Ryuzo Ogawa
me falou: Shinohara, você está jogando faixa preta e está com
graduação baixa. Por quê? Eu respondi: não tenho professor. Não
posso eu mesmo me promover”. Foi assim que começou uma relação de muita admiração e respeito mútuo. “Eu o admirava. O
estilo dele era diferente, muito dedicado. Um dia o procurei em
sua academia na Liberdade. Comecei a ter aulas lá”.
Para poder treinar, Shinohara saía de Embu às cinco da tarde,
pegava o trem e o bonde para chegar até São Paulo. Treinava de
oito às dez da noite, quando não tinha mais condução para voltar.
Passou, então, a dormir na própria academia, levantando às cinco
da manhã para voltar para Embu e trabalhar. Fazia isso três vezes
por semana. O esforço foi recompensado.
“No primeiro ano, recebi o primeiro Dan. No segundo ano, segundo Dan e no terceiro, o terceiro Dan. Então o professor Ogawa me
disse: você já está pronto para ensinar”. E foi assim que sensei
Massao Shinohara se tornou professor, ainda em Embu das Artes.
A mudança para São Paulo aconteceu em 1940, mas a história

Construção da Academia, 1986

“SABIA QUE SERIA DIFÍCIL.
NENHUM BRASILEIRO TINHA
GANHADO AINDA. AINDA BEM
QUE EU TINHA O PASSAPORTE
JAPONÊS. SE NÃO GANHASSE
MEDALHA, IA DIRETO PRO
JAPÃO. NÃO IA TER CORAGEM DE
VOLTAR PARA O BRASIL!”

da Associação de Judô Vila Sônia teve início apenas em 1956,
quando o então transportador de legumes passou a morar na
região por conta de trabalho. O começo foi numa garagem alugada. O espaço reduzido só tinha espaço para 10 peças de tatame
onde os nove alunos faziam as atividades. Aos poucos, a família
foi crescendo e o número de alunos também. Assim, o próprio
sensei construiu um prédio com paredes de sete metros de altura
com doze de largura no fundo de sua casa. Nascia assim a tradicional Associação de Judô Vila Sônia.
“Muitos bons atletas começaram naquela academia: Aurélio Miguel, Luis e Nelson Onmura, Carlos Honorato, Cristhiane Parmigiano. Formei muitos faixas pretas”, enumera ele, humildemente
deixando de fora seu filho Luiz Shinohara, hoje técnico da seleção
brasileira e um dos grandes peso ligeiro do judô nacional.
Com um trabalho de formação de grandes atletas já reconhecido,
Massao foi convidado a ser o técnico do Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. Declinou o convite porque não
podia deixar seus alunos sem aula.

>> Massao Shinohara dá aula para jovens na
academia Vila Sônia

DO ALTO DE QUASE 90
ANOS, MASSAO NÃO
MOSTRA SINAIS DE QUE
VAI SE APOSENTAR (...)
NO DOJÔ, CHAMA TODAS
AS CRIANÇAS DA AULA
PELO NOME E COMANDA
TODAS AS ATIVIDADES COM
VOZ FIRME E FORTE
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O código moral do judô, desenvolvido pelo professor e pedagogo Jigoro Kano, tem como princípios
amizade, sinceridade, honra, modéstia, respeito,
polidez, autocontrole e coragem. E numa conversa simples com o sensei Massao Shinohara é fácil perceber como uma vida pode ser construída
apoiada nestes princípios. Mentor de grandes nomes do
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isso aí que dá medalha. Ele comeu. Arranquei mais uma e saiu
maior ainda. Disse: come que dá medalha de ouro. Ele acreditou e
comeu. Foi brincadeira, mas ele pegou a medalha de ouro”.
Em Sidney 2000, Carlos Honorato, outro discípulo de Shinohara,
conquistaria a prata.
“Depois de Londres, Felipe Kitadai veio aqui agradecer a medalha
de bronze. Trouxe a Maria Portela aqui também. Ela não ganhou
medalha, então, eu dei uma pra ela e falei: isso vai dar sorte!”,
contou com um grande sorriso. Parte do agradecimento de Felipe
Kitadai se deve ao tempo em que Shinohara deu treinamentos na
Federação Paulista. Nos 20 anos em que trabalhou lá, ajudou a
lapidar talentos como Tiago Camilo e Leandro Guilheiro, dentre
outros. Hoje, se concentra apenas na Academia Vila Sônia. Dá
aula para crianças mas também para kodanshas. Há quase dez
anos, ministra um curso de aprimoramento de kata.
“O kata é muito importante, principalmente depois que o atleta
para de competir. Para ser professor, tem que saber kata. Então,
os professores se reúnem aqui. Agora estou na cadeira de rodas
(por conta de uma fratura) e não posso ensinar muito. Os senseis Dante Kanayama e Rioiti Uchida é que conduzem a aula. Tem
muita gente que ficou boa treinando aqui”, conta.
Do alto de quase 90 anos, Massao não mostra sinais de que vai
se aposentar. Quem vê uma aula dele, tem certeza disso. No dojô,
chama todas as crianças da aula pelo nome e comanda todas as
atividades com voz firme e forte.
“Meu espírito é forte. Enquanto estiver vivo, não vou parar”, disse.
marca principal

José Geral

“Fui chamado para uma reunião e me disseram que eu
não podia recusar, porque a passagem já estava comprada. Me disseram que se eu não fosse, teria que indicar
qualquer um para resolver a situação logo. Aí eu disse:
qualquer um não (fazendo sinal negativo com o dedo),
tem que ser merecido! Então, eu vou”, contou para risos
de quem ouvia a história.
O Brasil não ganhava medalhas no judô desde as Olimpíadas de Munique em 1972, quando Chiaki Ishii, japonês
naturalizado brasileiro, ficou com o bronze. E o professor
sabia da responsabilidade.
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“O pessoal falava: Shinohara, traz medalha! Sabia que seria difícil.
Nenhum brasileiro tinha ganhado ainda. Ainda bem que eu tinha
o passaporte japonês. Se não ganhasse medalha, ia direto pro
Japão. Não ia ter coragem de voltar para o Brasil!”, lembra.
Mas no terceiro dia dos Jogos, Luis Onmura, cria do próprio Shinohara, conquistou um bronze e garantiu a volta do professor ao
Brasil. “Depois, no quinto dia, Walter Carmona pegou mais um terceiro lugar. No penúltimo dia, Douglas Vieira foi prata. Apartir daí
o pessoal ficou mais motivado para ser campeão”, conta ele.
E quatro anos depois, Aurélio Miguel, outro pupilo de Massao Shinohara, se tornaria o primeiro brasileiro campeão olímpico. Mas
antes disso, o 9º Dan viveria um dos momentos mais tristes de
sua vida: a morte de um grande amigo, Juntaro Tatsumi, diante
de seus olhos.
A oportunidade de expandir a academia veio justamente do filho
de Tatsumi, Jorge, que sugeriu que Massao Shinohara juntasse
pais de alunos para financiar a compra, pagando a eles depois. E
assim foi feito. O próprio Jorge Tatsumi fez as cotas e as vendeu,
angariando o dinheiro necessário para a aquisição do terreno. A
construção ficou a cargo do próprio Shinohara.
“Levantei a academia sozinho. Se pedreiro faz, porque que a gente não pode fazer?”, analisa, com simplicidade. Em 1986, começou
a construção da academia, que foi inaugurada em 1988. “Quando
entram na academia, me perguntam quem são as pessoas que
estão retratadas na parede ao lado da foto de Jigoro Kano. São
Ryuzo Ogawa, que me ensinou o verdadeiro judô, e o Sr. Tatsumi,
porque sem ele não teria essa academia”, diz Shinohara, que inaugurou a academia no dia 23 de abril de 1988, poucos meses antes
do ouro olímpico de Aurélio Miguel.
Com bom humor, o sensei lembra de história curiosa com seu
aluno mais famoso:
“Eu tinha um canteiro aqui em casa onde plantava cenoura. Cheguei na frente dele (Aurélio), arranquei uma e dei para ele: come
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judô nacional como Aurélio Miguel, Luis Onmura, Carlos Honorato e Cristhiane Parmigiano, dentre outros, o fundador da academia Vila Sônia completará 90 anos em janeiro de 2015. São 74
deles dedicados ao judô. Pode-se dizer que Shinohara se fez com
as próprias mãos, já que aprendeu judô sem professor e construiu
praticamente sozinho sua casa e academia. Com a ajuda de sua
filha Terezinha e de sua neta Melina, a Judô Em Revista conseguiu convencer, com alguma dificuldade, o mestre a abandonar a
aula que dava para crianças e adolescentes no final de uma tarde
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Mirim, atual Embu das Artes, uma típica colônia japonesa. Começou relativamente tarde, aos 15 anos, em 1940. Mas depois de três
aulas, ficou sem professor.
“O professor era japonês e foi convocado para lutar na Segunda
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Construção da Academia, 1986

“SABIA QUE SERIA DIFÍCIL.
NENHUM BRASILEIRO TINHA
GANHADO AINDA. AINDA BEM
QUE EU TINHA O PASSAPORTE
JAPONÊS. SE NÃO GANHASSE
MEDALHA, IA DIRETO PRO
JAPÃO. NÃO IA TER CORAGEM DE
VOLTAR PARA O BRASIL!”

da Associação de Judô Vila Sônia teve início apenas em 1956,
quando o então transportador de legumes passou a morar na
região por conta de trabalho. O começo foi numa garagem alugada. O espaço reduzido só tinha espaço para 10 peças de tatame
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com doze de largura no fundo de sua casa. Nascia assim a tradicional Associação de Judô Vila Sônia.
“Muitos bons atletas começaram naquela academia: Aurélio Miguel, Luis e Nelson Onmura, Carlos Honorato, Cristhiane Parmigiano. Formei muitos faixas pretas”, enumera ele, humildemente
deixando de fora seu filho Luiz Shinohara, hoje técnico da seleção
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>> Massao Shinohara dá aula para jovens na
academia Vila Sônia

DO ALTO DE QUASE 90
ANOS, MASSAO NÃO
MOSTRA SINAIS DE QUE
VAI SE APOSENTAR (...)
NO DOJÔ, CHAMA TODAS
AS CRIANÇAS DA AULA
PELO NOME E COMANDA
TODAS AS ATIVIDADES COM
VOZ FIRME E FORTE
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O código moral do judô, desenvolvido pelo professor e pedagogo Jigoro Kano, tem como princípios
amizade, sinceridade, honra, modéstia, respeito,
polidez, autocontrole e coragem. E numa conversa simples com o sensei Massao Shinohara é fácil perceber como uma vida pode ser construída
apoiada nestes princípios. Mentor de grandes nomes do
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JUDÔ-ARTE
Pioneirismo da CBJ ao levar a modalidade para o palco do
Teatro Bradesco agrada atletas, público e parceiros
>> Torcedores recebem pipoca na entrada do Teatro
vam em diferentes cores, conforme as lutas iam correndo, garantindo assim a diversão e interação da plateia com o que acontecia nos tatames. Já a Sadia levou seu mascote ao evento, o
que acabou sendo uma atração à parte para “selfies”. Todos os
patrocinadores e parceiros receberam cotas de ingresso para
praticamente lotar a plateia do Teatro.
“Foi uma experiência inédita e inesquecível levar atletas e plateia para dentro do Teatro Bradesco para uma competição esportiva. Judocas, público e imprensa presentes tiveram uma
manhã única, realmente diferenciada. Oferecer este espaço
surgiu em razão do nosso apoio à Confederação Brasileira de
Judô, e o resultado não poderia ter sido melhor”, ressalta Jorge
Nasser, diretor de marketing do Bradesco.
O confronto entre brasileiros e japoneses marcou ainda a retomada da parceria entre CBJ e Rede Globo.
“Este Desafio foi um evento onde tentamos pensar fora
da caixa. Foi ousado em um primeiro momento, até

>> Convidados na plateia para assistir ao confronto Brasil x Japão em cima do palco do Teatro Bradesco
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ACOSTUMADOS A LUTAR EM
GINÁSIOS, OS BRASILEIROS
FORAM CONTAGIADOS PELO
ESPÍRITO DO TEATRO E
NÃO DERAM CHANCES AOS
JAPONESES NO MAIS PURO
JUDÔ-ARTE

adesco
Inovafoto/Br

modalidade foi disputada uma competição de judô dentro de um
teatro, com a realização do Desafio Internacional Brasil x Japão
no Teatro Bradesco, na zona Oeste de São Paulo.
A emoção tomou conta dos judocas quando as cortinas se abriram ao som de batidas do coração. A plateia, formada só por
convidados como os medalhistas olímpicos Chiaki Ishii, Aurelio
Miguel, Rogerio Sampaio e Henrique Guimarães, além do “Casseta” Marcelo Madureira e do chef Alex Atala, bem como dirigentes e personalidades do judô brasileiro, foi revelada com luzes
de led piscando ritmadas. Acostumados a lutar em ginásios, os
brasileiros foram contagiados pelo espírito do teatro e não deram
chances aos japoneses no mais puro judô-arte: 4 a 1, com show
de Charles Chibana na última luta, diante do ex-campeão mundial
Jumpei Morishita.

“Ao levar o judô para um teatro, quebramos paradigmas”, resume Maurício Santos, diretor de marketing da Confederação
Brasileira de Judô.
Logo na chegada, o público foi recepcionado por promotoras
do Bradesco oferecendo pipoca, água e uma cartilha explicativa com as regras do esporte. Nas cadeiras, as pulseiras de led
completavam as ações do patrocinador da CBJ. Elas se ilumina-

>> Pulseiras de led brilham em vermelho. Elas mudavam de cor de
acordo com o momento da luta

“FOI UMA EXPERIÊNCIA
INÉDITA E INESQUECÍVEL
LEVAR ATLETAS
E PLATEIA PARA
DENTRO DO TEATRO
BRADESCO PARA
UMA COMPETIÇÃO
ESPORTIVA. JUDOCAS,
PÚBLICO E IMPRENSA
PRESENTES TIVERAM
UMA MANHÃ
ÚNICA, REALMENTE
DIFERENCIADA”

marca secundária / horizontal

cores

Inovafoto/Bradesco

>> De cima para baixo: Os
campeões olímpicos Rogério
Sampaio e Aurélio Miguel; o
chef Alex Atala com o lutador
Damian Maia; o “Seu Casseta”
Marcelo Madureira.

JUDÔ EM REVISTA
N O 09 • NOVEMBRO 2014

marca principal

A manhã do dia 28 de setembro foi um marco histórico para o judô internacional. Tatame como cenário, quimonos eram o figurino e, no lugar dos artistas, estavam os judocas. Assim, pela primeira vez na

porque marcou nossa volta para Rede Globo, o
retorno ao vivo na TV aberta, e tudo isso com
um projeto que nunca tinha sido feito antes.
Provocou tensão, mas o saldo foi muito positivo”, relembra Maurício Santos.
O posicionamento invertido das câmeras colocou a plateia de fundo durante a transmissão ao
vivo do Esporte Espetacular. Os comentaristas,
em posição elevada em um camarote do teatro,
tinham visão privilegiada do palco. Além de duas
gruas para mostrar tudo o que acontecia no palco,
ou melhor, no tatame, outro pioneirismo do evento foi revelado: a câmera no peito dos árbitros, que
mostrava a visão dos juízes durante a luta.
O diretor de esportes das Organizações Globo, Renato Ribeiro, sintetiza o que representou o Desafio
para a principal emissora do país:
“A Globo sempre busca de seus parceiros projetos
inovadores que valorizem o esporte, os atletas e as
competições. Foi o caso do Desafio, um evento que surpreendeu
o público e nos deu um bom retorno de audiência”.
Diferenciado em todos os sentidos, o Desafio Internacional de
Judô no Teatro
Bradesco será
por muito tempo lembrado
como um case
de sucesso
para todos os
públicos.
Inovafoto/Br
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>> Charles Chibana interage com o público na Savassi

O Super Desafio BRA Pan-Americano de Judô, re- guiu encaixar seu melhor judô contra Onix Cortez Aldama, medaalizado em Belo Horizonte nos dias 20 e 21 de ou- lha de bronze no Mundial Chelyabinsk 2014, e foi derrotada por
tubro, levou a emoção do judô para praça pública. um yuko. E o pesado David Moura deu números finais ao confron-

to com um belo ippon sobre Alex Mendonza.
“Um Desafio como esse ajuda muito a divulgar nosso esporte.
Não tem como não se motivar lutando com um público desse,
sempre animado, nos apoiando”, disse Chibana.
Um pouco antes, o Canadá, comandado pelo brasileiro Sérgio
Pessoa, garantiu o bronze do Super Desafio BRA Pan-Americano
com uma vitória sobre os Estados Unidos também por 4 a 1.
“É sempre bom vir para o Brasil participar de campeonatos como
esse com um bom nível técnico. Nós trouxemos uma equipe jovem para ganhar experiência enfrentando grandes adversários. O
judô canadense vem evoluindo: fomos bronze em Londres 2012
e prata no Mundial 2014”, disse o técnico Sérgio Pessoa que já
trabalha há dez anos no país. “Estamos com um Centro de Treinamento novo em Montreal e se os brasileiros quiserem nos visitar
lá, estão convidados”, completou.

>> Rafaela Silva garantiu um dos quatro

marca principal

marca secundária / horizontal
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Marcio Rodrigues

Na movimentada praça da Savassi, coração da capital mineira, a
população pode interagir com dois grandes nomes da seleção
brasileira: o meio leve Charles Chibana, número um do mundo, e
Rafaela Silva, campeã mundial em 2013. Em uma ação patrocinada pelo Bradesco, eles ensinaram às pessoas que passavam pelo
local a amarrar a faixa, além de mostrarem algumas técnicas a
quem se dispusesse a entrar no tatame. Para alguns felizardos,
foi a realização de um sonho.
“Sou um grande fã e conheço as trajetórias deles. Valeu a pena
cada minuto. Ganhei o dia”, disse Rogério Gonçalves, que pratica
judô há 10 anos. “Eles são muito bacanas, muito humildes. Me
inspiro neles”, afirmou, após breve conversa com os atletas.
Mais tarde Charles Chibana e Rafaela Silva abriram o encontro
com Cuba que definiria o campeão do Super Desafio BRA. E eles
não decepcionaram. Empurrados por uma torcida vibrante que
compareceu em bom número ao Chevrolet Hall, Chibana jogou
Anyelo Gomez por ippon rapidamente. Já Rafaela teve trabalho
com Aliuska Ojeda Martinez mas conseguiu marcar o segundo
ponto do Brasil. Coube a Vinicius Panini derrotar Jorge Martínez
por yuko e garantir a vitória brasileira. Bárbara Timo não conse-
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A disciplina que vem do judô

BRASIL DE
QUIMONO

Muitos conhecem o ator Malvino Salvador por seus
papéis em novelas como “Cabocla”, “Caras e Bocas” e
“Amor à Vida”, da TV Globo. Porém, nem todos sabem que o
ator de 38 anos deu seus primeiros passos na prática esportiva no
judô. Foi aos seis anos, em Manaus, sua cidade natal.
“O judô foi o meu primeiro esporte. Comecei ainda criança na escola onde eu estudava, levado pelos meus pais” conta Malvino.
Por alguns anos, Malvino se dedicou ao judô e as suas filosofias,
levando para a sua vida muita coisa que aprendeu ainda criança
nos tatames.
“Por ter começado logo cedo no esporte, aprendi a respeitar todos
os meus colegas e professores. O judô também foi muito importante no meu desenvolvimento, me ajudando a adquirir mais coordenação motora, equilíbrio, aprender a cair e me levantar, além, claro,
de melhorar minha confiança e determinação” lembra o ator.
Malvino Salvador já não pratica mais o judô, mas nem por isso fica
longe da modalidade.
“Não luto mais o judô atualmente, porém, sempre que posso, principalmente nos Jogos Olímpicos, assisto às lutas. Gosto bastante” diz.
Para todos aqueles que praticam e estão iniciando no judô, Malvino
deixa um recado:
“Não só como prática esportiva, o judô ajuda a educar e formar
cidadãos, na medida em que está associado a toda uma linha filosófica. Aproveitem!”
l
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“NÃO SÓ COMO PRÁTICA
ESPORTIVA, O JUDÔ
AJUDA A EDUCAR E
FORMAR CIDADÃOS, NA
MEDIDA EM QUE ESTÁ
ASSOCIADO A TODA
UMA LINHA FILOSÓFICA”
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Estevam Avellar

Arquivo Pessoa

A política de descentralização do judô brasileiro vai ganhando mais força e mostrando o seu sucesso a cada
novo torneio organizado pelas Federações ou pelos
clubes em parceria com as Federações. As Copas, cada
uma com suas características e objetivos próprios, vêm ganhando
mais força e espaço no calendário nacional. Parte desse crescimento se deve, em parte, a duas facilidades que a Confederação
Brasileira de Judô pôde oferecer às instituições nos últimos anos:
os tatames e equipamentos de padrão internacional através do
PAF (Programa de Auxílio às Federações), em parceria com o
Ministério do Esporte, e a plataforma Zempo.
“É com muito orgulho que vemos esse movimento, afinal esse
era um dos objetivos do PAF. Agora que a CBJ já capacitou as
Federações, veremos nos próximos anos mais e mais campeonatos se espalhando por todo o Brasil”, disse Robnelson Ferreira,
gestor técnico nacional e de eventos.
Só no mês de novembro, por exemplo, o Piauí será palco da Copa
Cidade de Teresina. De acordo com os organizadores, o objetivo
do torneio sediado no Iate Clube da capital piauiense e que contará com mais de 400 atletas do Estado e do Maranhão, é dar uma
atenção especial aos mais novos.
“Teremos a oportunidade de observar os pequenos judocas para
apontarmos aqueles que têm potencial a ser desenvolvido”, diz
Queiroz Filho.
No Sul, a Federação Catarinense organizou o 12º Meeting
Interestadual Interclubes com 427 atletas de equipes de Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e de São Paulo. A Copa
Internacional Cidade de Fortaleza ganhou espaço no Nordeste, no

Brasil e até no exterior. Equipes da Itália, da Estônia e da Argentina
já confirmaram a participação no torneio que teve uma ótima prévia no Campeonato Brasileiro Sênior, que neste ano foi organizado
pela Federação Cearense.
“O Zempo é uma ferramenta fantástica. Nós estamos totalmente ambientados com ela e, inclusive, somos a segunda Federação
com mais atletas cadastrados. Deu trabalho, mas hoje os afiliados
entendem que a ferramenta é importante”, comenta o presidente
Cardoso Neto.
Ainda no segundo semestre, a X Copa Minas Tênis Clube de
Judô, organizada pelo clube da capital mineira e chancelado pela
Federação Mineira de Judô, reuniu 1018 atletas, em Belo Horizonte
no mês de julho. Com 333 atletas e sendo válida como uma das
etapas do Circuito Estadual, a X Copa Jigoro Kano foi realizada em
abril no Pará. Em outubro, o Centro-Oeste teve um grande campeonato também.
A XIV Copa Moura/Dom Bosco Internacional de Judô contou com
379 atletas de todos os Estados do Centro-Oeste, de Rondônia, de
Tocantins, de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Argentina.
“A partir do ano que vem não vai ter nenhuma competição no
Mato Grosso do Sul sem usar o Zempo. A plataforma consolida
todas as informações necessárias em um único lugar”, afirma
Marcelo Matos, coordenador técnico da Federação de Judô do
Mato Grosso do Sul.
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A disciplina que vem do judô

BRASIL DE
QUIMONO

Muitos conhecem o ator Malvino Salvador por seus
papéis em novelas como “Cabocla”, “Caras e Bocas” e
“Amor à Vida”, da TV Globo. Porém, nem todos sabem que o
ator de 38 anos deu seus primeiros passos na prática esportiva no
judô. Foi aos seis anos, em Manaus, sua cidade natal.
“O judô foi o meu primeiro esporte. Comecei ainda criança na escola onde eu estudava, levado pelos meus pais” conta Malvino.
Por alguns anos, Malvino se dedicou ao judô e as suas filosofias,
levando para a sua vida muita coisa que aprendeu ainda criança
nos tatames.
“Por ter começado logo cedo no esporte, aprendi a respeitar todos
os meus colegas e professores. O judô também foi muito importante no meu desenvolvimento, me ajudando a adquirir mais coordenação motora, equilíbrio, aprender a cair e me levantar, além, claro,
de melhorar minha confiança e determinação” lembra o ator.
Malvino Salvador já não pratica mais o judô, mas nem por isso fica
longe da modalidade.
“Não luto mais o judô atualmente, porém, sempre que posso, principalmente nos Jogos Olímpicos, assisto às lutas. Gosto bastante” diz.
Para todos aqueles que praticam e estão iniciando no judô, Malvino
deixa um recado:
“Não só como prática esportiva, o judô ajuda a educar e formar
cidadãos, na medida em que está associado a toda uma linha filosófica. Aproveitem!”
l
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“NÃO SÓ COMO PRÁTICA
ESPORTIVA, O JUDÔ
AJUDA A EDUCAR E
FORMAR CIDADÃOS, NA
MEDIDA EM QUE ESTÁ
ASSOCIADO A TODA
UMA LINHA FILOSÓFICA”
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“É uma sensação incrível e única! Senti toda a torcida e todos
os pensamentos positivos ali comigo. Fiquei muito contente de
estar ali no lugar mais alto do pódio, ouvindo nosso hino”, disse
o campeão.
Além do ouro com Rafael Macedo, o Brasil conquistou ainda
mais duas medalhas. Uma prata com Larissa Farias, do Mato
Grosso do Sul, no superligeiro e um bronze com Ricardo Santos
Júnior, do Minas Tênis Clube/MG, no meio-leve.
“É a realização de um sonho. Estou feliz mas não totalmente satisfeita. Vou em busca de uma douradinha! Esse é só começo e
estou pronta para os próximos desafios”, disse Larissa, que terá
a oportunidade de disputar a Seletiva Rio 2016 e buscar uma
vaga na seleção sênior na categoria ligeiro.
“Essa medalha tem um sabor muito especial para mim porque
no Mundial do ano passado perdi na primeira luta. Fiquei contando os dias para ter uma segunda chance e fazer tudo diferente. Era minha última oportunidade”, disse Ricardo que completa
21 anos em 15 de julho do ano que vem e, por isso, não vai poder
disputar outro Mundial da categoria. “Lutei com muita raça até
o final. Escorreguei na semifinal porque dei chance para o russo me jogar. Mas levantei a cabeça e fui pra cima do espanhol.
Ganhei o bronze mas acho que encerrei essa fase com chave-de-ouro”, completou.
Nos Estados Unidos, os atletas foram acompanhados pelo
gestor técnico das equipes de base Marcelo Theotônio, pelos
técnicos Douglas Vieira e Andrea Berti, pelo assessor técnico
Edmilson Guimarães e pelo fisioterapeuta Gustavo Braga. Durante o período de treinos de três semanas em São Paulo antes
do embarque para o Mundial, a comissão técnica contou com o
reforço do fisioterapeuta Ricardo Amadei, do preparador físico
Armando Gonzalez, da psicóloga Mariana Correa e da nutricioIJF
nista Patricia Vieira.

BATE BOLA COM RAFAEL MACEDO

Judô em Revista: Como foi o começo no judô?
Rafael Macedo: Meu pai tinha praticado judô quando era criança e é um fã do esporte por causa da filosofia de disciplina, respeito e educação. Em 1999, ele colocou a mim e ao meu irmão,
João Pedro, para praticarmos com o mesmo professor que ensinou pra ele, o sensei Orlando Satoro Hirakawa.
JR: Quem são seus ídolos no esporte?
RM: Ayrton Senna, Tiago Camilo, João Derly e Mayra Aguiar.
JR: O que gosta de fazer quando não está treinando ou
competindo?
RM: Passear com a família, aproveitar para descansar e ficar
com eles.
JR: Qual seu prato favorito?
RM: Arroz, feijão, batata frita e carne.
JR: Qual seu filme e livro preferidos?
RM: Gosto muito do filme “Deus não está morto” e do livro “Nunca deixe de tentar”, a biografia do Michael Jordan.
JR: Tem algum animal de estimação?
RM: Tenho dois cachorros na casa dos meus pais: Mikal e Branquela.
JR: Qual sua melhor recordação no esporte?
RM: Tirando o título recente de campeão mundial Sub-21, é
quando comecei o judô na Academia Hirakawa, com o sensei
Orlando Satoro Hirakawa e seus dois filhos. Gostava muito dos
treinos e do tempo que passava na academia.
JR: Qual a situação mais engraçada que vivenciou no esporte?
RM: Quando era pequeno, eu estava com um dente “de leite”
caindo. Fui para uma competição e, durante a luta, cai batendo o
rosto no tatame Meu dente ficou cravado no tatame.
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Rafael Macedo é ouro no Mundial Sub-21 e entra para um seleto grupo.
Brasil conquista mais duas medalhas: prata com Larissa Farias
e bronze com Ricardo Santos
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O Dia Mundial do Judô celebrado no último dia 28 de outubro teve como tema escolhido pela Federação Internacional de Judô a “honra”. Mas antes mesmo que as festividades pela data começassem, o
meio-médio Rafael Macedo honrou a tradição do judô brasileiro no Mundial Sub-21 Fort Lauderdale 2014 e
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entrou para o seleto grupo dos campeões mundiais júnior do país. Nos últimos cinco Mundiais da categoria, o Brasil esteve presente
em, pelo menos, uma final. Desde o Mundial Júnior de 1990, em Dijon, na França, os atletas brasileiros se mantêm no pódio.
Rafael é apenas o 12º brasileiro a conseguir o feito e se junta a atletas que mais tarde entraram para a história da modalidade no
país como os campeões e medalhistas olímpicos Aurélio Miguel, Sarah Menezes e Leandro Guilheiro e os campeões mundiais Tiago
Camilo, João Derly, Rafaela Silva e Mayra Aguiar.
A campanha do atleta da Sogipa/RS, que chegou como número um do mundo na categoria, foi impecável, projetando os adversários
em todas as cinco lutas na competição.

Luiz Cláudio Lima Junior (55kg/SP)
Vitor Carvalho (60kg/SP)
Ricardo Santos Júnior (66kg/MG) - BRONZE
Gabriel Pinheiro (66kg/PE)
Lincoln Neves (73kg/SP) – 7o LUGAR
Rafael Macedo (81kg/RS) – OURO
Eduardo Santos (81kg/SP)
Thiago Chiodi (90kg/SP)
Gabriel Souza (100kg/SP)
João Cesarino (+100kg/RS)

FEMININO
Larissa Farias (44kg/MS) – PRATA
Tawany Silva (48kg/SP)
Jéssica Pereira (52kg/RJ) – 5 o LUGAR
Tamires Crude Silva (57kg/RJ)
Flávia Gomes (57kg/SP)
Danielle Karla Oliveira (63kg/RJ) – 5 o LUGAR
Mariana Veiga (70kg/MS)
Sibilla Faccholli (+78kg/SP)
Camila Gebara (+78kg/MS)

>> A sul-matogrossense Larissa Farias em ação: prata no super-ligeiro
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>> Rafael Macedo: cinco lutas até o ouro no meio médio
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Chegando a décima primeira edição no masculino e nona no feminino, o Grand Prix Nacional de Clubes levará emoção aos tatames brasileiros em novembro. O Grand Prix masculino será realizado nos dias 8 e 9, em Belo
Horizonte, no ginásio do Minas Tênis Clube. Já o feminino acontece na semana seguinte, nos
dias 15 e 16 de novembro, em São José dos Campos, no ginásio do SESI.
A história do Grand Prix começou em 2003, apenas com disputa no masculino. O sucesso
das duas primeiras edições foi tão grande, que em 2005 as mulheres ganharam seu espaço,
nascendo a edição feminina do Grand Prix. Por ser uma disputa entre clubes, a presença da
torcida faz toda a diferença na competição, sempre empurrando as equipes anfitriãs a uma boa
campanha, tornando o Grand Prix, a cada ano que passa, ainda mais especial.
“Podemos dizer que o Grand Prix já se tornou um marco, uma tradição, no contexto dos eventos
nacionais. Por sua magnitude, pelo formato e pela visibilidade que proporciona aos clubes, é sem
dúvida a competição nacional mais aguardada e almejada por todos os envolvidos, sejam eles
atletas, técnicos ou dirigentes dos clubes. Existe uma saudável, porém acirrada, disputa entre eles
para saber qual é a agremiação mais “poderosa” do judô nacional”, diz Robnelson Ferreira, gestor
nacional de eventos da Confederação Brasileira de Judô.
Com atletas da seleção brasileira defendendo as cores dos seus clubes, o Grand Prix ainda conta
com a presença de atletas estrangeiros para abrilhantar ainda mais a competição. Entre os principais
nomes, destacam-se a cubana Idalys Ortiz, bicampeã mundial e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos
de Londres, em 2012, na categoria acima de 78kg e a americana Marti Malloy, bronze na categoria até
57kg em Londres, que irão representar o Minas Tênis Clube e o Inhumas-GO, respectivamente.
“Esta abertura para se contratar atletas especialmente para o Grand Prix (dois - sendo que apenas um
deles pode ser estrangeiro) vem desde a primeira edição e tem como objetivo dar a oportunidade para
as equipes menores reforçarem o seu time além tornar o evento ainda mais atrativo, uma vez que ele foi
um dos primeiros com transmissão de TV da CBJ” explica Robnelson Ferreira.
Atual tricampeão do Grand Prix Masculino e dono de sete títulos (seis no masculino e um no feminino), o
Pinheiros é uma das equipes com mais tradição na competição.
“Contamos com uma equipe bastante experiente entre os homens e com uma equipe que mescla juventude e experiência entre as meninas, com atletas que já passaram por competições importantes com a
seleção nacional. Esperamos fazer um ótimo Grand Prix para, quem sabe, repetir o feito de 2005, quando
ganhamos nas duas categorias” afirma o coordenador técnico do judô do Pinheiros, Sérgio Baldijão.
Outra equipe muito tradicional na competição, com um título no masculino e dois no feminino, incluindo a
edição de 2013, o Minas Tênis Clube vai receber o evento entre os homens e espera que a torcida ajude a
fazer a diferença para quebrar a sequência de títulos do Pinheiros.
“É sempre bom fazer o torneio em casa, nossa arena é referência nacional para realização de eventos esportivos e esperamos contar muito com a força da nossa torcida para nos empurrar. Esperamos que o fator casa nos
ajude no masculino, pois estamos batendo na trave há três anos contra o Pinheiros. Temos sempre a expectativa
de dar o máximo e nos superar para vencer todos os adversários e conseguir o título” conta Sergio Cota, chefe
do Departamento de Judô do Minas Tênis Clube.
“Temos um time forte, especialmente no feminino. Estamos confiantes”, resume o treinador da Sogipa/RS,
Antônio Carlos Pereira, o Kiko, que conta com a campeã mundial Mayra Aguiar e com as atletas da seleção
				
Rochele Nunes e Maria Portela em sua equipe, reforçada pela belga Sarah Loco.
				
Com transmissão ao vivo do SporTV, o Grand Prix promete muita emoção.
marca principal
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“O GRAND PRIX JÁ SE TORNOU
UM MARCO, UMA TRADIÇÃO,
NO CONTEXTO DOS EVENTOS
NACIONAIS, É SEM DÚVIDA A
COMPETIÇÃO NACIONAL MAIS
AGUARDADA E ALMEJADA POR
TODOS OS ENVOLVIDOS”
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>> Os medalhistas
olímpicos Sarah Menezes
e Rafael Silva estarão em
ação por Pinheiros/SP e
Inhúmas/GO
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torcida faz toda a diferença na competição, sempre empurrando as equipes anfitriãs a uma boa
campanha, tornando o Grand Prix, a cada ano que passa, ainda mais especial.
“Podemos dizer que o Grand Prix já se tornou um marco, uma tradição, no contexto dos eventos
nacionais. Por sua magnitude, pelo formato e pela visibilidade que proporciona aos clubes, é sem
dúvida a competição nacional mais aguardada e almejada por todos os envolvidos, sejam eles
atletas, técnicos ou dirigentes dos clubes. Existe uma saudável, porém acirrada, disputa entre eles
para saber qual é a agremiação mais “poderosa” do judô nacional”, diz Robnelson Ferreira, gestor
nacional de eventos da Confederação Brasileira de Judô.
Com atletas da seleção brasileira defendendo as cores dos seus clubes, o Grand Prix ainda conta
com a presença de atletas estrangeiros para abrilhantar ainda mais a competição. Entre os principais
nomes, destacam-se a cubana Idalys Ortiz, bicampeã mundial e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos
de Londres, em 2012, na categoria acima de 78kg e a americana Marti Malloy, bronze na categoria até
57kg em Londres, que irão representar o Minas Tênis Clube e o Inhumas-GO, respectivamente.
“Esta abertura para se contratar atletas especialmente para o Grand Prix (dois - sendo que apenas um
deles pode ser estrangeiro) vem desde a primeira edição e tem como objetivo dar a oportunidade para
as equipes menores reforçarem o seu time além tornar o evento ainda mais atrativo, uma vez que ele foi
um dos primeiros com transmissão de TV da CBJ” explica Robnelson Ferreira.
Atual tricampeão do Grand Prix Masculino e dono de sete títulos (seis no masculino e um no feminino), o
Pinheiros é uma das equipes com mais tradição na competição.
“Contamos com uma equipe bastante experiente entre os homens e com uma equipe que mescla juventude e experiência entre as meninas, com atletas que já passaram por competições importantes com a
seleção nacional. Esperamos fazer um ótimo Grand Prix para, quem sabe, repetir o feito de 2005, quando
ganhamos nas duas categorias” afirma o coordenador técnico do judô do Pinheiros, Sérgio Baldijão.
Outra equipe muito tradicional na competição, com um título no masculino e dois no feminino, incluindo a
edição de 2013, o Minas Tênis Clube vai receber o evento entre os homens e espera que a torcida ajude a
fazer a diferença para quebrar a sequência de títulos do Pinheiros.
“É sempre bom fazer o torneio em casa, nossa arena é referência nacional para realização de eventos esportivos e esperamos contar muito com a força da nossa torcida para nos empurrar. Esperamos que o fator casa nos
ajude no masculino, pois estamos batendo na trave há três anos contra o Pinheiros. Temos sempre a expectativa
de dar o máximo e nos superar para vencer todos os adversários e conseguir o título” conta Sergio Cota, chefe
do Departamento de Judô do Minas Tênis Clube.
“Temos um time forte, especialmente no feminino. Estamos confiantes”, resume o treinador da Sogipa/RS,
Antônio Carlos Pereira, o Kiko, que conta com a campeã mundial Mayra Aguiar e com as atletas da seleção
				
Rochele Nunes e Maria Portela em sua equipe, reforçada pela belga Sarah Loco.
				
Com transmissão ao vivo do SporTV, o Grand Prix promete muita emoção.
marca principal
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“O GRAND PRIX JÁ SE TORNOU
UM MARCO, UMA TRADIÇÃO,
NO CONTEXTO DOS EVENTOS
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COMPETIÇÃO NACIONAL MAIS
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TODOS OS ENVOLVIDOS”
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>> Os medalhistas
olímpicos Sarah Menezes
e Rafael Silva estarão em
ação por Pinheiros/SP e
Inhúmas/GO
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MASCULINO

O Grand Prix vai contar com as três medalhistas olímpicas
da história do Brasil: Sarah Menezes (ouro em Londres-2012),
Ketleyn Quadros (bronze em Pequim-2008) e Mayra Aguiar
(bronze em Londres-2012).

1. Pinheiros
2. Minas Tênis Clube

No masculino, Leandro Guilheiro (bronze em Atenas-2004 e
Pequim-2008) e Rafael Silva (bronze em Londres-2012) são
os atletas medalhistas olímpicos em ação.

3. Reação
4. Sogipa
5. Santo André

A cubana Idalys Ortiz, a americana Marti Malloy e a
francesa naturalizada belga Sarah Loco são as atletas
estrangeiras que participam do GP Feminino 2014.
Idalys Ortiz foi ouro em Londres-2012 e bronze
em Pequim-2008 na categoria acima de 78kg,
enquanto Marti Malloy possui um bronze
conquistado em Londres. O brasileiro
Nacif Elias, que compete pelo Líbano, é o
estrangeiro em ação no masculino.

6. A.D. São Caetano
7. Ass. Judô Queiroz
8. Jequiá Iate Clube
9. Osasco
10. SESC/Vitória F.C.
11. SESI-SP
12. Sec. Esp. Lazer de São José dos Campos

FEMININO
1. Minas Tênis Clube
2. Sogipa
3. Pinheiros
4. Reação
5. O.A.S. Inhumas
6. Sec. Esp. Lazer de São José dos Campos
7. Fund. Munic. de Esportes e Lazer de São José
8. SESI-SP

>> Luciano Correa defenderá o Minas Tênis Clube em casa

HISTÓRICO
DE CAMPEÕES
MASCULINO

2003
A.D. São Caetano
2004
A.D. São Caetano
2005
E.C. Pinheiros
2006
E.C. Pinheiros
2008
E.C. Pinheiros
2009
Minas Tênis Clube

2010
A.D. São Caetano
2011
E.C. Pinheiros
2012
E.C. Pinheiros
2013
E.C. Pinheiros

FEMININO

2005
E.C. Pinheiros
2006
A.D. São Caetano

2008
A.D. São Caetano
2009
Sogipa
2010
Sogipa
2011
Minas Tênis Clube
2012
C.R. Flamengo
2013
Minas Tênis Clube

>> Leandro Guilheiro
(Pinheiros/SP) fará sua
primeira competição
nacional depois
dos Jogos de
Londres 2012
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Pinheiros, Sogipa e Minas participaram de todas as edições
no feminino, enquanto apenas Sogipa participou de todas no
masculino.
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>> Os campeões em ação
(em sentido horário):
Irahy Tedesco, Rosangela
Oliveira, Cristian Cezario e
Iraci da Silva

>> Elton Fiebig, medalhista mundial júnior em 1992, foi campeão no pesado M3 em Málaga

JUDOCAS
PARA SEMPRE
Brasileiros conquistam 18 medalhas no
Mundial de Veteranos, na Espanha

Cristian Cezario

22

52 países estavam 35 brasileiros, que voltaram para casa com
cinco medalhas de ouro, sete de prata e seis de bronze.
Três vezes campeão do mundo entre os veteranos, Nelson Onmura, de 56 anos, se despediu do judô conquistando a medalha
de prata na categoria M6 73kg.
“Estou feliz com esse vice-campeonato, minha chave estava muito complicada, com atletas experientes em competições. Eram
cinco franceses, dois russos, um alemão, um cazaque. Tinha
também espanhol, italiano, sueco, holandês e britânico. Eu queria
terminar minha carreira como tetracampeão, mas não consegui
alcançar meu objetivo, mesmo tendo chegado perto da medalha
dourada”, disse Onmura, vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, na categoria até 65kg.

como treinar, por isso a decisão de parar. Agora é passar meus
conhecimentos aos meus pupilos”, completou Onmura.
Outro destaque do Brasil foi o pesado Elton Fiebig, bronze no
Campeonato Mundial Júnior de Buenos Aires em 1992 na categoria até 95kg.
“Lutei contra um espanhol na decisão, com a torcida toda a favor dele. Sem conhecer o adversário, a gente tem que tentar
montar uma estratégia que surpreenda na hora. E deu tão certo
a minha que derrubei ele em três segundos. Foi muita emoção!”,
lembra Fiebig, que disputa no fim de novembro, por São José,
os Jogos Abertos do Interior. “Aí não vai ser veterano. Já tenho
mais de 20 títulos dessa competição, mas a cada ano que passa
a idade vai pesando”, comenta.
marca principal

marca secundária / horizontal
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(M2 60kg)

Humberto Alonso

Elton Fiebig

Renato Ramos

Irahy Tedesco

Edson Schultz da Silva

(M8 81kg)

(M6 60kg)

Nelson Onmura

Rosangela Oliveira

Pedro Ribeiro da Cruz

(F4 63kg)

(M6 100kg)

Joceli de Lima

Iraci da Silva

Alberto Nogueira
de Carvalho

(M1 90kg)

(M1 100kg)
(M6 73kg)

Saiba mais:
www.ijfveterans.com

(F2 52kg)

(M3 +100kg)

(F5 + 78kg)

Fernanda Oliveira

(M7 90kg)

Rogeria da Silva

(M7 + 100kg)

Katia da Silva

(F4 63kg)

(F3 78kg)

(F3 +78kg)
(F4 57kg)

Luiz Virgilio de Moura
Andrea de Souza
Fatima Camargo
(F5 70kg)
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O Campeonato Mundial de Veteranos reuniu, de Depois de se despedir das competições de veteranos, ele seguirá
25 a 27 de setembro, 1250 atletas, entre 30 e 80 dando aula, apesar de admitir que sentirá falta das disputas oficiais.
anos, em Málaga, Espanha. Entre os representantes de “Já estou sentindo saudade das competições, mas não tenho
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Seletiva Olímpica no dia 13 de
dezembro, no Rio, será
decisiva para quem ainda
busca vaga nos Jogos do
Rio em 2016. Seleções
de base terão
seletiva na Bahia

>> Bruno Mendonça, que disputou os Jogos de Londres 2012 no peso leve, tenta vaga na seleção no meio-médio

JUDÔ EM REVISTA
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Fotos: Marcio Rodrigues

O sonho olímpico continua mais vivo do que nunca
para mais de uma centena de judocas brasileiros.
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>> Rochele Nunes, campeã mundial
universitária em 2013, é um dos
destaques no pesado feminino

A CBJ realiza, no próximo dia 13 de dezembro, a terceira e última
etapa da Seletiva Rio 2016, que teve sua primeira fase em dezembro de 2012, logo depois das Olimpíadas de Londres. Além dos
medalhistas olímpicos e atletas dentro da zona de classificação
olímpica do ranking da Federacão Internacional de Judô, outros
96 atletas ainda têm chance de representar o Brasil, em casa,
daqui a pouco menos de dois anos.
A Seletiva será realizada no novo ginásio da Escola de Educação
Física do Exército, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. As categorias ligeiro, meio-leve e leve começam às 9h. A partir de 13h é a
vez dos pesos meio-médio, médio, meio-pesado e pesado.
Os critérios para a convocação foram bem definidos e já estão
classificados, automaticamente, os campeões das seguintes
competições: Troféu Brasil Interclubes, dias 3 e 4 de maio, em
Blumenau-SC; Campeonato Brasileiro sub-21, dias 17 e 18 de
maio, em Campo Grande-MS; Campeonato Brasileiro sub-23, dias
20 e 21 de setembro, em Natal-RN; Campeonato Brasileiro Sênior,
dias 18 e 19 de outubro, em Fortaleza-CE; e também os participantes do Campeonato Mundial sub-21, de 23 a 27 de outubro em
Fort Lauderdale (EUA).
Além destes, também fazem parte da relação de atletas que
participarão da Seletiva Rio 2016, os judocas que fizeram parte
da seleção brasileira de judô em 2013 e que não conseguiram
manter-se dentro da zona de ranqueamento olímpico (até 22º lugar masculino e até 14º lugar feminino) na atualização do ranking
após o Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
“Os judocas brasileiros terão a última oportunidade para entrar
na seleção brasileira e participar da fase final de preparação visando medalhas nos Jogos Olímpicos Rio-2016. Assim como nas
outras duas etapas, esperamos que novos atletas tenham a opor-

“QUE ESTA SELETIVA SEJA
MARCADA PELA MÁXIMA
PERFORMANCE DOS ATLETAS,
PROPORCIONANDO EXCELENTE
QUALIDADE TÉCNICA
NAS LUTAS. E QUE CADA UM
DEMONSTRE TODA VONTADE
DE SUBIR AO PÓDIO NOS
JOGOS OLÍMPICOS”
tunidade de representar o judô brasileiro ao redor do mundo. Que
esta Seletiva seja marcada pela máxima performance dos atletas, proporcionando excelente qualidade técnica nas lutas. E que
cada um demonstre toda vontade de subir ao pódio nos Jogos
Olímpicos”, disse Ney Wilson, Gestor de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Judô.
Também em dezembro, só que entre os dias 3 e 7, serão realizadas outras duas Seletivas para categorias de base: uma para
a seleção Sub-18 e outra para a seleção Sub-21. Ambas terão
o recém-inaugurado Centro de Treinamento Pan-Americano,
na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Bahia, como palco. Para a competição não há convocação e as inscrições ainda
estão abertas. Os campeões e vices de cada categoria ganham
o direito de treinar e competir fora do Brasil com as despesas
pagas pela CBJ. Além disso, ganham pontos importantes no
ranking nacional, que define os convocados para o Mundial de
cada faixa etária.
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Seletiva Olímpica no dia 13 de
dezembro, no Rio, será
decisiva para quem ainda
busca vaga nos Jogos do
Rio em 2016. Seleções
de base terão
seletiva na Bahia

>> Bruno Mendonça, que disputou os Jogos de Londres 2012 no peso leve, tenta vaga na seleção no meio-médio
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O sonho olímpico continua mais vivo do que nunca
para mais de uma centena de judocas brasileiros.
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>> Rochele Nunes, campeã mundial
universitária em 2013, é um dos
destaques no pesado feminino
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HERÓIS DOS HERÓIS
Campanha de recrutamento de voluntários vai até 15 de novembro.
Estimativa é de que 70 mil pessoas sejam chamadas para diversas
funções nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
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fazer dos Jogos Olímpicos Rio 2016 um sucesso (e também, claro, os Jogos Paralímpicos, de 7 a 18 de setembro). Os voluntários,
homens e mulheres, que silenciosamente trarão à vida o que de mais abstrato um apaixonado de esporte espera a cada quatro anos.
O programa de voluntariado foi lançado ainda em 2013 e as inscrições abriram em 28 de agosto desse ano, se encerrando no próximo dia 15 de novembro. A campanha do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 foi batizada de “Seja herói dos seus heróis. Seja
voluntário”, numa alusão ao papel fundamental que os voluntários desempenham nos Jogos. A estimativa é que 70 mil pessoas sejam
recrutadas para diversas funções.
“Qualquer pessoa envolvida no esporte sonha em participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de alguma forma. O programa de
voluntariado é a oportunidade para que muitos apaixonados pelo esporte participem do maior evento do planeta e façam com que
as coisas funcionem”, disse Felipe Lucero, responsável pela área esportiva do programa.
Os voluntários representam 33% da força de trabalho dos Jogos Olímpicos. O evento disponibilizará vagas para todos os tipos de
habilidades e perfis, inclusive para pessoas com deficiência. Algumas das funções são as que necessitam de conhecimentos específicos, que serão desempenhadas por voluntários especialistas nas áreas de Esporte, Serviços Médicos, Tecnologia e Idiomas - só
para essa área serão necessários cerca de sete mil voluntários. Já a área de atendimento é a que mais demandará voluntários: são
cerca de 30 mil pessoas.
Serão necessários ainda especialistas em mais de 40 idiomas, entre eles russo, árabe e mandarim, e, na área médica, clínicos gerais,
oftalmologistas e ortopedistas, radiologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, massoterapeutas, farmacêuticos, dentistas e socorristas.
“Estamos muito felizes por termos um retorno tão positivo. É muito bom ver que temos um grande número de pessoas que quer participar ativamente dos primeiros Jogos realizados na América do Sul e fazer história juntamente conosco”, disse Henrique Gonzalez,
diretor de Recursos Humanos do Comitê Rio 2016.
Desse total, cerca de 40% serão especialistas de algum esporte. 7 mil
voluntários Voluntários Específicos do Esporte (SSV). Para as vagas
específicas, o candidato deverá ser atleta, ex-atleta federado, professor de educação física, árbitro, técnico ou possuir experiência no esporte - pessoas com conhecimento sobre procedimentos e operação
de competições. Só no judô serão mais de 100 vagas, fora os oficiais
técnicos, que serão 30.
“O judô é uma modalidade muito especial. A maioria dos judocas da
minha geração e outros mais antigos trabalharam muito de forma voluntária, movidos pelo espírito de colaboração e cooperação e pelo
desejo de que tudo desse certo na competição fossem eles jovens
atletas, professores e ou integrantes da família esportiva. Os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos resgatam e estimulam esse sentimento nas
pessoas que querem fazer parte do maior evento esportivo do Mundo”, disse Kenji Saito, responsável pela competição de judô nos Jogos
>> Voluntários Pioneiros reunidos: Comitê vai recrutar cerca de 70 mil pessoas
Rio 2016.
marca secundária / horizontal

Divulgação/Comitê Rio 2016

Marcio Rodrigues

Quando a pira olímpica for acesa no Maracanã a 5 de agosto de 2016, o mundo estará olhando para o
Rio de Janeiro. Assim seguirá por 16 dias, até 21 do mesmo mês, em que os maiores atletas de suas
modalidades em suas gerações estarão reunidos entre o mar e a montanha, numa Cidade Maravilhosa
que terá se preparado por anos a fio para realizar um espetáculo como o esporte mundial jamais presenciou. Quando esse dia chegar, os atletas terão a glória das medalhas, claro, mas um grupo em especial será necessário para

para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
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• Para se inscrever, é necessário preencher o formulário no site www.rio2016.com/voluntarios ou por
telefone na Central de Atendimento da Rio 2016 no telefone (21) 3004-2016;
• É necessário ter 18 anos completos até fevereiro/2016;
• Os voluntários precisam ter ensino fundamental;
• Há que ter disponibilidade para seleção e treinamento e de atuar até dez dos 16 dias durante os Jogos;
• Os voluntários precisam ter alegria e comprometimento.
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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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ALONGAMENTO
A preparação muscular necessária

Desde as primeiras vezes em que se pratica um esporte, seja ele qual
for, os atletas são ensinados sobre a importância do alongamento antes
de qualquer exercício físico para que o corpo possa se preparar para os
esforços a que será submetido em instantes, assim como recuperar do
mesmo esforço assim que ele termina. Mas qual exatamente o papel
que o alongamento exerce no corpo humano?
Os alongamentos são exercícios voltados ao aumento da flexibilidade muscular. Dessa forma, o que eles fazem é estirar as fibras musculares, aumentando seu
comprimento. Assim, as articulações do corpo humano ganham um aumento considerável na flexibilidade. Aumenta-se desta forma o alcance da
movimentação de determinada articulação, além de ativar a circulação
sanguínea. Alongamentos são relaxadores de articulações, portanto essenciais para a prática e o alívio do exercício físico.
Para atletas, é importante saber que embora a prática constante
de esportes fortaleça os músculos, ela também diminui as fibras
musculares, diminuindo a flexibilidade. Nesse caso, crescem as
chances de problemas tanto musculares quanto ósseos. É o
alongamento a única forma aumentar o suporte à carga diária
de exercícios.
Como requer poucas exigências e esforço, o alongamento
pode ser feito por conta própria, funcionando melhor se for
seguido e precedido por algum tipo de atividade aeróbica,
como uma corrida ou caminhada, por exemplo.
“Se a intenção for o ganho de flexibilidade, trata-se de
uma seção isolada do treinamento. Um alongamento leve
prepara, sendo ideal para a recuperação muscular. No
esporte é preciso mapear o interesse do trabalho, se
é preparar o músculo ou o aumento da flexibilidade”,
disse Wagner Zaccani, preparador físico da seleção
brasileira de judô e da Sogipa/RS.
Mas alerta: “Não tem um estudo que comprove exatamente que o alongamento previne lesão. O cuidado tem que ser para não relaxar a musculatura em
vez de ativar, o que pode acontecer se for feito de
forma errada”, encerrou.
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REGULARIDADE Introduza em sua rotina.
RELAXAMENTO Esteja relaxado, pode alongar mesmo

enquanto faz atividades como ler ou ver televisão.

ACOMPANHAMENTO Procure sempre a orientação de um profissional de

Educação Física.
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RESPEITE OS LIMITES DE SEU CORPO

Exigir demais de seu corpo pode afetar músculos
e tendões. A flexibilidade aumenta com o tempo.

Marcio Rodrigues
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RESPIRAÇÃO É fundamental que respire-se
fundo e de forma direta, sem interrupções.
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Paixão à primeira vista. Assim pode ser definida a relação entre Cristhiane Parmigiano e o judô, pois bastou
um único contato com a arte marcial para que a paulista, ainda menina, se convencesse de que o quimono
e o tatame seriam seus parceiros por um bom tempo.
“Todo mundo na minha família era ligado ao esporte. Meu pai havia sido judoca, minha mãe jogado vôlei, minha irmã fazia natação e meu irmão lutava
judô. Eu nadava e fazia ginática olímpica, até que, quando tinha oito anos, fui
assistir a um treino do meu irmão e me encantei pelo judô. Em pouco tempo
eu já sabia que queria ser uma judoca”, conta Cris.
A empolgação com o judô e o talento fizeram com que não tardasse a se destacar entre os meninos. E não apenas por ser a única menina da academia,
algo que chamava ainda mais atenção pelo fato de ser obrigada pela mãe a ir
treinar sempre de cabelos penteados e com batom.
“No início, era bastante engraçado porque os meninos reclamavam que às
vezes eu manchava os quimonos deles com batom, mas depois que eles perceberam como eu havia ficado forte, as reclamações diminuíram”, relembra,
aos risos, antes de acrescentar as vantagens que ser a única menina. “Sempre tive o costume de treinar contra meninos, e acredito que isso tenha me
fortalecido bastante, tanto fisicamente quanto psicologicamente”.

“NO INÍCIO, ERA BASTANTE
ENGRAÇADO PORQUE OS
MENINOS RECLAMAVAM QUE
ÀS VEZES EU MANCHAVA OS
QUIMONOS DELES COM BATOM,
MAS DEPOIS QUE ELES
PERCEBERAM COMO
EU HAVIA FICADO
FORTE, AS
RECLAMAÇÕES
DIMINUÍRAM”

PERFIL

A evolução meteórica renderia os primeiros frutos em meados da década de 1990. Se 1994 ficou marcado pela chegada à seleção brasileira,
aos 14 anos de idade, o ano de 1996 foi ainda mais inesquecível, com
NOME:
participação nos Jogos Olímpicos de Atlanta e medalhas de bronze no
Cristhiane
Parmigiano
Mundial Júnior e no Campeonato Pan-Americano.
“Com certeza 1996 foi o meu melhor ano no judô. Muitos diziam que
ainda era cedo, pois eu só tinha 17 anos, mas havia me dedicado muiDATA DE NASCIMENTO:
to, treinado demais e sabia que tinha condições de chegar onde eu
16/05/1979
cheguei. Ali, naquele ano, eu já estava bem decidida e com o apoio
total da minha família. Quando conquistei a medalha de bronze no
LOCAL DE NASCIMENTO:
Mundial Júnior eu já tinha certeza, fazia tempo, de que seguiria uma
São
Paulo (SP)
carreira no judô”.
Mesmo com tanta dedicação ao esporte, no final de sua carreira
PRINCIPAIS CONQUISTAS:
um novo objetivo passou a ocupar boa parte de sua mente e de
seu tempo.
“Parei de competir oficialmente em 2004 e tive meu primeiro fi1994 – Bronze
lho no ano seguinte. No entanto, em 2006, me sentia muito bem
Campeonato Pan-Americano
fisicamente e tentei voltar, mas vi que não conseguiria viajar para
as competições e ficar longe do meu filho. Ali percebi que meus
objetivos estavam mudando. Foi muito difícil parar, mas ser mãe
1996 – Bronze
me ajudou muito”.
Campeonato Mundial Júnior
Formada em Educação Física, Cristiane seguiu um caminho diferente após pendurar os quimonos: foi trabalhar na empresa de
embalagens que o pai fundou há 42 anos. Além das obrigações
1996 – Bronze
profissionais na empresa, ela ainda dedica boa parte de seu
Campeonato Pan-Americano
tempo às tarefas domesticas e maternais (possui dois filhos
com o também judoca Branco Zanol, um de nove e outro de
seis anos). Tantos afazeres, porém, não diminuíram em nada
2000 – Bronze
aquela paixão pelo judô nascida há mais de duas décadas.
Campeonato Mundial Universitário
“Sempre que posso estou brincando no tatame, seja com
meus dois filhos ou com as meninas que treinam na seleção
brasileira. O judô não deixou de ser minha vida. Enquanto
2003 – Ouro
minha faixa fechar na cintura, vou subir no tatame”.
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Medalhista no Mundial Júnior de 1996 e integrante da equipe brasileira que foi
aos Jogos Olímpicos de Atlanta, Cristhiane Parmigiano divide seu tempo entre as
tarefas empresariais, maternais e domésticas: “Enquanto minha faixa fechar na
cintura, vou subir no tatame”

“SEMPRE QUE POSSO ESTOU
BRINCANDO NO TATAME, SEJA
COM MEUS DOIS FILHOS OU COM
AS MENINAS QUE TREINAM NA
SELEÇÃO BRASILEIRA. O JUDÔ
NÃO DEIXOU DE SER MINHA
VIDA. ENQUANTO MINHA FAIXA
FECHAR NA CINTURA, VOU
SUBIR NO TATAME”
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ESCOLA DE
PERSEVERANÇA
Dono de duas medalhas em Campeonatos Mundiais, Leandro
Cunha inaugura projeto social em São José dos Campos e já
tem planos para construção de novos polos na região
Depois de representar o Brasil em uma edição dos
Jogos Olímpicos e de conquistar diversas medalhas
nacionais, continentais e mundiais (destaque para as
duas pratas nos Campeonatos Mundiais de 2010 e
2011), o judoca Leandro Cunha decidiu que era a hora
de marcar seu nome fora dos tatames e, neste último mês
de outubro, inaugurou um projeto social para atender crianças na
paulista São José dos Campos, sua cidade natal: o Instituto Leandro
Cunha.
“Desde a época dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, que a
vontade de fazer algo marcante fora do judô competitivo estava na
minha cabeça. Posso dizer que faz dois anos que a ideia de criar um
projeto social vinha amadurecendo, vontade que era reforçada ao ver
algumas referências do judô, como o Flávio Canto e o Tiago Camilo,
buscando passar seus valores para as crianças através de projetos
sociais”, contou Leandro Cunha. “Vejo o projeto como uma maneira
de retribuir todos os valores que o judô me ensinou e tudo aquilo que
conquistei nos tatames, além de uma forma de passar para as crianças um pouco do meu conhecimento e da minha experiência”.
O projeto, realizado em parceria com a Paróquia Espírito Santo, atende a cerca de 30 crianças, que recebem aulas de judô todas as segundas-feiras. Apesar de contar com apenas um mês de vida, porém,

os planos de expansão já estão a todo vapor, com expectativas de,
num futuro não muito distante, revelar novos judocas que possam
representar o Brasil nos principais torneios internacionais.
“Começamos com aulas uma vez por semana, mas temos planos
para, já no ano que vem, aumentar o número de aulas para três vezes
por semana e abrir mais quatro polos na região. Além de poder passar para as crianças os valores que o judô ensina, temos também a
intenção de buscar talentos que possam, no futuro, se tornar atletas
de alto rendimento. Queremos dar a oportunidade para que algumas
crianças possam viver do judô”.
Dentre os muitos valores ensinados pelo judô, Leandro Cunha destaca a perseverança como protagonista, e se dedicará ao máximo para
que todas as crianças beneficiadas pelo projeto entendam a importância de lutar pelos sonhos.
“O valor que o judô me ensinou que eu mais aprecio é a perseverança. Sempre batalhei em prol dos meus sonhos, independentemente
das dificuldades. Através do projeto, desejo passar para as crianças a
necessidade de ter paciência, de se dedicar ao máximo e de acreditar
sempre mais”.
Se depender do Instituto Leandro Cunha, as crianças de São José
dos Campos não desistirão facilmente diante das pedras que aparecerem em seus caminhos...
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Marcio Rodrigues

“ O VALOR QUE O JUDÔ ME ENSINOU
QUE EU MAIS APRECIO É A
PERSEVERANÇA. SEMPRE BATALHEI
EM PROL DOS MEUS SONHOS,
INDEPENDENTEMENTE DAS
DIFICULDADES”
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de alto rendimento. Queremos dar a oportunidade para que algumas
crianças possam viver do judô”.
Dentre os muitos valores ensinados pelo judô, Leandro Cunha destaca a perseverança como protagonista, e se dedicará ao máximo para
que todas as crianças beneficiadas pelo projeto entendam a importância de lutar pelos sonhos.
“O valor que o judô me ensinou que eu mais aprecio é a perseverança. Sempre batalhei em prol dos meus sonhos, independentemente
das dificuldades. Através do projeto, desejo passar para as crianças a
necessidade de ter paciência, de se dedicar ao máximo e de acreditar
sempre mais”.
Se depender do Instituto Leandro Cunha, as crianças de São José
dos Campos não desistirão facilmente diante das pedras que aparecerem em seus caminhos...
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

JUDÔ EM REVISTA
N O 09 • NOVEMBRO 2014

JUDÔ EM REVISTA
N O 09 • NOVEMBRO 2014

Marcio Rodrigues

“ O VALOR QUE O JUDÔ ME ENSINOU
QUE EU MAIS APRECIO É A
PERSEVERANÇA. SEMPRE BATALHEI
EM PROL DOS MEUS SONHOS,
INDEPENDENTEMENTE DAS
DIFICULDADES”

36

37

PARCEIRO GOVERNAMENTAL

30 DE NOVEMBRO - 13h
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