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Vamos falar também da revolução pela qual passa o judô
mundial através de uma entrevista exclusiva com Vladimir
Barta, diretor esportivo da entidade. E vamos mostrar ainda
em detalhes a estratégia e o resultado prático da política de
descentralização adotada pela CBJ e que culminou com medalhas tão importantes como o ouro de Sarah Menezes, nas
Olimpíadas de Londres 2012, e de Layana Colman nos Jogos
Olímpicos da Juventude, em Nanquim 2014.
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NOVEMBRO

É com muita alegria que trazemos a vocês
mais uma Judô em Revista. Esse número é especial: às vésperas do Desafio Brasil x Japão, em São Paulo, fazemos uma
edição temática, resgatando as origens,
influências e sinergia entre esses dois países tão unidos pela
arte de Jigoro Kano.

DEZEMBRO

DO
EM E
G
SA ENT
N
ME ESID
PR

14
0
2
O
I
ÁR
D
EN
L
CA

3

E
C
I
ÍND
Amigos judocas, amigos leitores,

Um abraço,

10
12
14

Paulo Wanderley Teixeira

Jornalista Responsável: Manoela Penna | www.inpressmediaguide.com.br
Foto Capa: Rafal Burza Textos: Diano Massarani, Gisele Fernandes, Luiz Freitas,
Luis Garcia e Valter França
Design e diagramação: Daniela Genuino Smith | www.dgscreative.com
cbj.com.br

@noticiascbj

brasiljudo

@noticiascbj

sitecbj

Desafio Internacional
Do Tatame Para o Palco

Meu Judô

Ivan Drummond

Pelo Brasil

Por um Judô Cada Vez
Mais Brasileiro

Ping Pong

Layana Colman & Sarah Menezes

Sênior

20

Base

23

Entrevista

28

Judô em Revista é uma publicação oficial da Confederação Brasileira de
Judô com tiragem de 1.000 exemplares e distribuição gratuita.

Brasil & Japão

16

Presidente da Confederação Brasileira de Judô

Presidente: Paulo Wanderley Teixeira
1o Vice-Presidente: Marcelo França Moreira
2o Vice-Presidente: João Batista da Rocha
3o Vice-Presidente: Francisco de Carvalho Filho

Especial

EVENTO

CIDADE

UF

PAÍS

28/9 - 3/10

Treinamento de Campo (BRA, JPN, Sub-21)

São Paulo

SP

BRA

28/9 a 18/10

Concentração Mundial Sub-21

Pindamonhangaba

SP

BRA

18 e 19

Campeonato Brasileiro Sênior

Fortaleza

CE

BRA

20 a 27

Campeonato Mundial Sub-21

Miami

EUA

30 a 02

Campeonato Sul Americano Sub-15 e Sub-13

A definir

VEN

30 a 02

Campeonato Pan Americano Sub-15 e Sub-13

Guaynabo

PUR

07 a 09

Jogos Escolares da Juventude 15 a 17 anos

João Pessoa

PB

BRA

08 e 09

Grand Prix Nacional Interclubes - Masculino

Belo Horizonte

MG

BRA

15 e 16

Grand Prix Nacional Interclubes - Feminino

São Paulo

SP

BRA

04 a 07

Seletiva Nacional Sub-18 e Sub-21 2015

A definir

BRA

05 a 07

Grand Slam - F & M

Tóquio

JPN

08 a 10

Treinamento de Campo Internacional IJF - F & M

Tóquio

JPN

13

Seletiva Nacional Rio 2016 - III Etapa

A definir

BRA

Mundial Sênior 2014

Mundial Sub-21 2014

Vladimir Barta

Por Onde Andam

O Legado Ishii

34

Judoca Saudável

36

Por Dentro da CBJ

38

Avança Judô

Força na Pegada

Mais Moderna

Rio Em Forma Olímpico

JUDÔ EM REVISTA
N O 08 • SETEMBRO 2014

Hajime!

08

Calendário

OUTUBRO

Vamos falar também da revolução pela qual passa o judô
mundial através de uma entrevista exclusiva com Vladimir
Barta, diretor esportivo da entidade. E vamos mostrar ainda
em detalhes a estratégia e o resultado prático da política de
descentralização adotada pela CBJ e que culminou com medalhas tão importantes como o ouro de Sarah Menezes, nas
Olimpíadas de Londres 2012, e de Layana Colman nos Jogos
Olímpicos da Juventude, em Nanquim 2014.

03
04

DATA

NOVEMBRO

É com muita alegria que trazemos a vocês
mais uma Judô em Revista. Esse número é especial: às vésperas do Desafio Brasil x Japão, em São Paulo, fazemos uma
edição temática, resgatando as origens,
influências e sinergia entre esses dois países tão unidos pela
arte de Jigoro Kano.

DEZEMBRO

DO
EM E
G
SA ENT
N
ME ESID
PR

14
0
2
O
I
ÁR
D
EN
L
CA

3

canos de Indianápolis 1987), Shigueto Yamazaki (ouro nos Jogos
Pan-Americanos de Havana 1991), Sumio Tsujimoto (bronze nos
Jogos Pan-Americanos de Havana 1991), Rodolfo Yamayose (bronze
nos Jogos Pan-Americanos de Mar Del Plata 1995), Fabiane Hukuda (bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo 2003) e
Danielle Yuri (prata nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007) são exemplos da importância da colônia japonesa no sucesso do esporte. Hoje,
a presença de nikkeis ainda acrescenta muito à seleção. Entre os 46
atletas regularmente convocados esse ano aparecem Gabriela Chibana
(48kg), Felipe Kitadai (60kg), Eric Takabatake (60kg), Allan Kuwabara
(60kg), Charles Chibana (66kg), Vinicius Sakamoto (66kg) e Eduardo
Katsuhiro (73kg). Na comissão técnica, a equipe principal conta com os
técnicos Luiz Shinohara, Fulvio Miyata, Mário Tsutsui e Yuko Fujii, com o
fisioterapeuta Thiago Takara e com o médico Mateus Saito. Na base, Danusa Shira é responsável pela equipe feminina juvenil.
“O judô brasileiro é apaixonado, enérgico e aberto. Os atletas no Brasil são
muito empenhados em melhorar e polir suas técnicas”, disse Yuko, que gostou tanto do Brasil que foi mãe aqui e deu ao seu filho de oito meses o nome
de João Kiyotake, símbolo vivo dessa união entre os dois países.
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Intercâmbio
O grande marco do atual intercâmbio que acontece regularmente entre a
CBJ e a Federação Japonesa de Judô aconteceu em Maringá/PR, em 2005,
no primeiro Desafio Internacional entre os dois países. Era a primeira vez que
a seleção japonesa viajava para treinamento no Brasil com seus principais
nomes. Na ocasião, a equipe contava com atletas como o tricampeão olímpico
Tadahiro Nomura e o bicampeão mundial Yasuyuki Muneta. A parceria seguiu
intensa, com idas regulares de atletas do Brasil para treinar em universidades
japoneses, e a vinda de judocas Sub-21 para treinamento de campo em Campo
Grande/MS, no começo desse ano.
“Não dá para dizer o que melhor no Brasil ou no Japão. São duas escolas muito
fortes e esse intercâmbio faz com que os judocas dos dois países cresçam como
atletas”, disse o treinador Ryuzo Tessuya.
No Japão, os treinos dos quais o Brasil participa acontecem em locais tradicionais o
Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio, e as Universidades Tokai e Yama-
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pódios olímpicos deu ao Brasil (19). Se a primeira medalha teve
o “sotaque” de Chiaki Ishii, em 1972, a 20a também será fruto da
sólida e harmônica parceria com o pais que criou a arte suave.
Também conhecido como Conde de Koma, Eisei Maeda fez sua
primeira apresentação em Porto Alegre e depois partiu para demonstrações no Rio e em São Paulo. Era início do século passado.
Maeda estabeleceu residência no Pará, dando assim início à difusão da arte no norte do país. Além dele, outros mestres japoneses realizavam apresentações Brasil afora. Os primeiros anos
da modalidade, que atravessou o oceano para chegar aqui, foram
bastante difíceis e era praticamente impossível acreditar que se
tornaria um esporte tão difundido em nosso país.
As coisas começaram a mudar em 1938, com a chegada de um
grupo de nipônicos ao Brasil, mais um marco da forte presença
do Japão nessa história. Liderados pelo professor Riuzo Ogawa,

fundaram uma academia com o objetivo de disseminar o caminho
suave por todos os cantos. Três anos mais tarde nasceria, no Japão, mais um personagem importante nesta relação: Chiaki Ishii.
Naturalizado brasileiro em 1969, ele foi responsável pela primeira
medalha da modalidade para o Brasil em Olimpíadas, faturando o
bronze nos Jogos de Munique, em 1972, um ano depois de levar
um bronze no Mundial de Ludwigshafen, na Alemanha Ocidental,
também a primeira da modalidade na competição.
E o legado de Chiaki Ishii não ficou apenas nas medalhas. Suas filhas, Tânia Ishii e Vânia Ishii, também judocas, defenderam o verde e amarelo em diversas oportunidades. As duas são exemplos
de descendentes de japoneses que fizeram sucesso por nosso
país. Nomes como Luiz Onmura (bronze nos Jogos Olímpicos de
Los Angeles 1984), Felipe Kitadai (bronze nos Jogos Olímpicos
de Londres 2012), Fulvio Miyata (bronze no Mundial Paris 1997),
Lhofei Shiozawa (ouro nos Jogos Pan-americanos de São Paulo
1963), Akira Ono (ouro nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg
1967), Takeshi Miura (ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg 1967), Luiz Shinohara (ouro nos Jogos Pan-Americanos de
San Juan 1979), Nelson Onmura (prata nos Jogos Pan-Ameri-

“NÃO DÁ PARA DIZER
O QUE MELHOR NO
BRASIL OU NO JAPÃO.
SÃO DUAS ESCOLAS
MUITO FORTES E
ESSE INTERCÂMBIO
FAZ COM QUE OS
JUDOCAS DOS DOIS
PAÍSES CRESÇAM
COMO ATLETAS”

Rafal Burza

JUDÔ EM REVISTA
N O 08 • SETEMBRO 2014

A prática de judô no Brasil está prestes a completar 100 anos. Por volta de 1922, quando o japonês
Eisei Maeda trouxe a modalidade para terras tupiniquins, certamente não seria capaz de prever o
futuro dessa história. Hoje, o judô é a modalidade que mais

>> Paulo Wanderley, presidente da CBJ, cumprimenta Yasuhiro Yamashita, lenda do judô
japonês no Mundial 2014
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Mais de 90 anos depois da chegada do judô ao Brasil,
relação entre os países segue mais forte do que nunca
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Falamos com...
Tiago Camilo e
Leandro Guilheiro

“O JUDÔ BRASILEIRO
É APAIXONADO,
ENÉRGICO E ABERTO.
OS ATLETAS NO
BRASIL SÃO MUITO
EMPENHADOS EM
MELHORAR E POLIR
SUAS TÉCNICAS”

Marcio Rodr

igues

Os judocas japoneses são conhecidos por serem extremamente técnicos. E, por isso, os atletas mais habilidosos
são sempre comparados aos do país de origem do judô.
Esse é o caso dos medalhistas olímpicos Tiago Camilo e
Leandro Guilheiro, conhecidos por serem alguns dos atletas que mais se aproximam do estilo japonês de lutar. Judô
em Revista bateu um papo com esses dois grandes atletas
sobre a relação entre Brasil e Japão:

>> Leandro Guilheiro e Takahiro Nakai se enfrentam nos Jogos de Londres 2012
nashi Gakuin. Mas os brasileiros têm seus locais preferidos
para conversar sobre futuras parcerias. E ainda este ano, Yasuhina Terra do Sol Nascente: o mítico
dojô da Kodokan e o imponente dojô do Centro Nacional de Trei- ro Yamashita, vice-presidente da Federação Japonesa e consultor de organizações como a Universidade Tokai e a Federação
namento, o Ajinomoto Center.
“A Kodokan é o início de tudo. Uma visita aos seus dojôs e ao Internacional de Judô, visitará o Brasil para um encontro oficial
museu que abriga algumas das relíquias que contam a história com o presidente da CBJ. Mais um exemplo da relação amistodo judô é destino obrigatório a todos os judocas que visitam o sa com os japoneses aconteceu durante o Mundial Chelyabinsk
2014. Quando Mayra Aguiar venceu Audrey Tcheumeo na deciJapão”, disse Leando Guilheiro.
“O Ajinomoto Center é simplesmente o melhor local que já treinei. são do meio pesado, Yamashita, campeão olímpico em Los AngeModerno, bonito e agradável. Os treinos ficam até menos desgas- les 1984 na categoria Absoluto e pentacampeão mundial, quatro
vezes entre os pesados e uma vez no Absoluto, desceu as arquitantes”, analisou Tiago Camilo.
bancadas da Traktor Arena para cumprimentar pessoalmente o
presidente Paulo Wanderley.
Jogos Olímpicos
Com a escolha de Tóquio como cidade-sede dos Jogos Olím- “Nós nos conhecemos em 2007 e, desde então, estreitamos
picos de 2020, a troca de experiências com os japoneses está esta amizade. Em breve, ele virá ao Brasil para conversarmos
mais em pauta que nunca. No começo de agosto, em São Paulo, o sobre o judô japonês no Rio em 2016 e sobre o judô brasileiro
presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira, encontrou-se com em Tóquio em 2020. Para nós é um orgulho termos uma paro primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, no evento “Sports For ceria tão bem estruturada com o país berço do judô”, disse o
Tomorrow” – Laços entre Brasil e Japão. Alguns dias depois, re- presidente da CBJ.
marca principal

presentantes da Federação Japonesa estiveram na sede da CBJ

marca secundária / horizontal

cores

Judô em Revista: Dizem que o seu jeito de lutar se assemelha bastante ao japonês, mais técnico. O que pensa
sobre isso?
Leandro Guilheiro: Eu tive a sorte de ter professores e
atletas mais velhos que me ensinaram muitos dos fundamentos básicos que se aproximam do judô japonês. Além
disso, sempre procurei me espelhar nos principais nomes
da seleção japonesa. Mesmo assim, considero o meu judô
diferente do japonês, não por falta de tentativa, mas por
limitação minha.
Tiago Camilo: Por eu ter tido uma escola tradicional já
que meu primeiro sensei é um imigrante, o estilo japonês é
muito presente em minha carreira. Sempre quando a luta
fica muito igual, a questão técnica se sobressai e grande
parte dos meus resultados vem disso.
JR: Quais são as principais características dos atletas
japoneses contra quem lutou?
LG: Determinação, a busca incessante pelo ippon, força e
velocidade no kumi-kata.
TC: Versatilidade, golpes precisos e eficientes.
JR: O que você acha que o judô brasileiro tem a aprender
com o judô japonês?
LG: A velocidade e variação no kumi-kata, além do uso
constante das técnicas de ashi-waza.

TC: Ainda temos muito que aprender com os japoneses,
principalmente na questão técnica. Mesmo assim, temos
de ser muito gratos por tudo que os imigrantes passaram
aos brasileiros.
JR: E o que os japoneses têm a aprender com o judô
brasileiro?
LG: A criatividade. E para isso não acho que eles precisem ferir os fundamentos básicos do judô. Exemplo disso
é o Naohisa Takato, campeão mundial em 2013, até 60 kg,
que tem um judô dinâmico e até pouco ortodoxo para os
padrões japoneses, mas que continua respeitando certos
preceitos.
TC: Além de improvisarmos bastante, temos uma mescla
do judô europeu, mais físico. Se eles aperfeiçoarem nesse
fundamento, terão ainda mais resultados
JR: Qual a importância do intercâmbio entre Brasil e
Japão?
LG: Antes de tudo, acho importante a manutenção de
uma boa relação com o Japão e os treinamentos de campo que fazemos juntos fomentam este relacionamento.
Para aqueles que souberam aproveitar estas chances, o
aprendizado pode ser enorme.
TC: A evolução para os dois países sem dúvida é muito
grande, mas, ainda mais para o Brasil. Somos mais privilegiados porque temos mais a aprender com eles.
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>> Sarah Menezes e Haruna Asami: duelo sempre equilibrado como no Mundial do Rio 2013

Não é apenas para treinamentos que os judocas brasileiros viajam para o Japão.
Palco de três mundiais desde 1987, quando os torneios passaram a ser mistos, a
Terra do Sol Nascente traz boas lembranças para os nossos atletas. Em Chiba-1995,
Danielle Zangrando (até 56kg) fez história como a primeira mulher do Brasil a
conquistar uma medalha na categoria adulto. Com apenas 16 anos, ela foi bronze.
Oito anos depois, em Osaka 2003, o número de conquistas aumentou. Carlos
Honorato (até 90kg) e Mário Sabino (até 100kg), entre os homens, e Edinanci
Silva (até 78kg), entre as mulheres, também conquistaram a terceira colocação na
competição.
Na competição mais recente, em Tóquio, no ano de 2010, o desempenho foi ainda
melhor. No masculino, duas pratas: Leandro Cunha (até 66kg) e Leandro Guilheiro
(até 81kg). Já no feminino, brilharam as estrelas de Sarah Menezes, bronze (até
48kg) e Mayra Aguiar, prata (até 78kg).
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Leandro Guilheiro
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Marcio Rodr

igues
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COMO PARTE DO
INTERCÂMBIO, AS EQUIPES
QUE DISPUTAREM
O DESAFIO VÃO TREINAR
EM DOIS PERÍODOS
NO PROJETO FUTURO, NO
PARQUE DO IBIRAPUERA.

DO TATAME
PARA O PALCO
Equipes masculinas de Brasil e Japão
se enfrentam no Teatro Bradesco
em São Paulo com transmissão,
ao vivo, da TV Globo
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A antiga relação entre Brasil e Japão terá mais um importante capítulo com a disputa do Desafio Internacional no
dia 28 de setembro, no Teatro Bradesco, às 10 horas, em
São Paulo, cidade que tem a maior colônia de imigrantes
japoneses no mundo.

8

Estima-se que mais de um milhão e meio de japoneses e seus descendentes vivam no Brasil, sendo que cerca de 700 mil moram em São Paulo.
Por outro lado, os brasileiros são a maior comunidade de pessoas não-asiáticas no Japão: são mais de 300 mil pessoas vivendo nas mais diversas cidades da Terra do Sol Nascente.
O Desafio Internacional vai colocar frente-a-frente grandes nomes do esporte dos dois países como o campeão mundial Jumpei Morishita (66kg)
e o medalhista olímpico Rafael Silva (+90kg). “Baby”, como grande parte
dos judocas brasileiros, teve professores com ascendência japonesa
como Marcos Omori, em seu começo na nobre arte ainda no Paraná;
Hatiro Ogawa, já no Projeto Futuro em São Paulo; e Luiz Shinohara,
desde que chegou à seleção sênior . Hoje é comandado por Renato Dagnino no Pinheiros mas fora dos tatames ainda recebe
conselhos de nomes como o lendário Chiaki Ishii.
“Acredito que o que mais aprendi com os professores japoneses foi a disciplina no treinamento. Na cultura oriental, isso é
muito forte. É preciso fazer muito uchi-komi, repetir as técnicas, sempre buscando a perfeição ”, disse o medalhista
de bronze em Londres 2012, vice-campeão do Mundial
Rio 2013 e terceiro colocado no de Chelyabinsk 2014.
“Acredito que o judô brasileiro tem muito de técnica por
conta desse contato com os japoneses mas mesclamos com a nossa emoção, com a raça típica do bra-

sileiro e criamos uma identidade própria”, concluiu o pesado.
Morishita, campeão mundial na edição de Tóquio em 2010,
terá pela frente um nikkei no primeiro combate do confronto.
Charles Chibana, atual número um do mundo na categoria,
tem uma família com tradição no esporte. Sua prima, Gabriela, também faz parte da seleção. No prédio onde mora em
São Paulo, há um dojô na garagem. Mas o estilo de Charles
traz uma característica do judô brasileiro: a mistura de diferentes escolas.
“Procuro sempre estar misturando a técnica com a força,
com um judô mais europeu para surpreender os adversários”, disse Charles. “O Morishita é um dos atletas mais habilidosos do Japão. Vai ser uma luta dura mas eu venho competindo bem contra japoneses e vou buscar esse ponto pro
Brasil”, concluiu.
Os outros confrontos são entre Ryo Saito e Alex Pombo, Yasuhiro Ebi e Rafael Macedo, Kensei Ikeda e Eduardo Bettoni e
Kenta Nishigata e Rafael Silva. O técnico da equipe brasileira
será Luiz Shinohara e o da equipe japonesa será Masahiko
Tomouchi.
O palco deste importante confronto não poderia ser mais
adequado. O luxuoso Teatro Bradesco receberá duas das
maiores potências do judô mundial. Situado no interior do
Bourbon Shopping São Paulo, possui uma área total de mais
de 7.000m² e capacidade para 1.439 espectadores, o que faz
dele um dos maiores do país. O Desafio Internacional terá
transmissão, ao vivo, dentro do programa Esporte Espetacular da TV Globo.
Como parte do intercâmbio, as equipes que disputarem o
Desafio vão treinar em dois períodos no Projeto Futuro, no
Parque do Ibirapuera, nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de
outubro. A seleção júnior que disputará o Mundial da categoria em Miami, nos Estados Unidos, de 20 a 27 de outubro,
também estará no treino.
marca principal

marca secundária / horizontal

DESAFIO BRASIL x JAPÃO

PERFIS DOS ATLETAS
• • • • • • Meio-Leve (66kg) • • • • • •

X
JUMPEI MORISHITA
24 anos (5/4/1990)
Posição no ranking: 59º
Principal golpe: Uchi-mata

CHARLES CHIBANA
25 anos (11/9/1989)
Posição no ranking: 1º
Principal golpe: Seoi-nague

• • • • • • • • Leve (73kg) • • • • • • • •

X
RYO SAITO
ALEX POMBO
26 anos (14/11/1987)
26 anos (21/07/1988)
Posição no ranking: 169º
Posição no ranking: 7º
Principal golpe: Osoto-gari Principal golpe: Ashi-guruma

• • • • • • Meio-Médio (81kg) • • • • • •

X
YASUHIRO EBI
25 anos (27/2/1989)
Posição no ranking: 94º
Principal golpe: Osoto-gari

RAFAEL MACEDO
20 anos (15/8/1994)
Posição no ranking:
1º no mundial Sub 21
Principal golpe: Osoto-gari

• • • • • • • Médio (90kg) • • • • • • •

X

cores

O Desafio Internacional Brasil e Japão faz parte
do “Brazil Judo World Tour 2014”, que visa a realização de eventos internacionais da modalidade
dentro do país. Já foram realizados dois eventos do
tipo este ano. Em maio, equipes mistas formadas por
duas mulheres e três homens de Brasil e Argentina
se enfrentaram em Belo Horizonte com vitória verde
e amarela por 5 a 0. Em julho, a equipe feminina do
Brasil bateu a de Cuba por 3 a 2 em Vitória. Ainda
este ano, o Centro Pan-americano de Judô, situado em Lauro de Freitas, região metropolitana de
Salvador, será oficialmente inaugurado com um
Desafio Internacional no dia 30 de novembro.

KENSEI IKEDA
25 anos (13/4/1989)
Posição no ranking: 129º
Principal golpe: Seoi-nague

EDUARDO BETTONI
24 anos (27/7/1990)
Posição no ranking: 36º
Principal golpe: Uchi-mata

• • • • • • • Pesado (+90kg) • • • • • • •

X
KENTA NISHIGATA
RAFAEL SILVA
26 anos (23/9/1987)
27 anos (11/05/1987)
Posição no ranking:
Posição no ranking: 1º
não está ranqueado
Técnica preferida: Uchi-mata
Principal golpe: Uchi-mata
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IVAN
DRUMMOND
Do sonho à realidade

ça difícil pra burro. Minha mãe, Neusa, penava. Era o tipo do menino que brigava o tempo todo, batia na vizinhança, além de outras
“aprontações”. E não é que meu pai, Felippe, tinha um amigo, Álvaro Loureiro, que era professor de judô na Associação Cristã de Moços
(ACM) de BH? Estava ali a solução. Põe o menino no judô.
Tinha perto dos cinco anos. Lá, o Alvinho, como o professor era chamado, ensinava os golpes, Uki-goshi, Sayonaguê e também a
contar de um até 10 em japonês. Era interessante, porque ainda tinha a luta no final da aula. Ainda na faixa branca, os primeiros campeonatos. O vice-campeonato passou a ser rotina. Mas não importava, embora ficasse bravo. Era aprendizado.
Aos sete anos, depois de tantos bons resultados, fui promovido à faixa amarela. Seguiam os vices, incômodos. Na época, os critérios
não existiam. Era grande, pesado, por isso, aos 9 anos, fui para a faixa laranja. A empolgação era cada vez maior. Por causa do tamanho,
passei a treinar até com faixas roxas. Luizinho era um dos campeões e com ele treinava.
Vieram os títulos. Um tri mineiro e um brasileiro, faixa laranja. Não havia, pelo que lembro, categorias como infantil, infanto, etc. Mas
numa pelada, o sonho acabou. Aos 14 anos. Me derrubaram, por trás, e cai de ombro. A cápsula rompeu. A recomendação era uma cirurgia, com seis meses de gesso. Não fiz. E tinha sido convidado para ir ao Japão, pelo Alvinho, numa tentativa de formar uma Seleção
Brasileira de base. Não fui.
Passou o tempo. Torno-me jornalista. Depois de anos no esporte, vou
para o judô. Jogos Olímpicos, cobertura máxima para um profissional.
Barcelona’92: sem credencial. Queria ver Aurélio Miguel, Edilene Andrade...
Não vi. Só pela TV. Assim também vi o ouro de Rogério Sampaio. Vem
Atlanta’96, com credencial no peito. O judô é uma das prioridades. Vejo os
bronzes de Miguel e Henrique Guimarães.
Sydney’2000, Atenas’2004, Pequim’2008, Londres’2012. O judô é um esporte com medalha garantida, sempre. De certa forma, realizei o sonho
das medalhas olímpicas com Tiago Camilo, Carlos Honorato, Flávio Canto,
Leandro Guilheiro, Ketleyn Quadros (a primeira individual de uma brasileira), Felipe Kitadai, Rafael Silva, Sarah Menezes e Mayra Aguiar.
Dizia o meu professor, depois treinador, Álvaro Loureiro que eu tinha potencial para ir ao Mundial, à Olimpíada, lutar judô, tentar medalhas. Não
.
fui, mas de certa forma, me realizo no esporte fazendo a cobertura de
campeões, medalhistas.
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Ivan Drummond é jornalista especializado em esportes olímpicos no jornal Estado de Minas.

“DIZIA O MEU PROFESSOR (...)
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de descentralização atualmente vivido pelo esporte. Até a realização
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dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o Brasil havia conquistado um total de 15
medalhas, sendo 11 delas (73%) oriundas de atletas nascidos em São Paulo. Na última edição das Olimpíadas, porém, este estado contribuiu com apenas uma das quatro
medalhas brasileiras (25%), através de Felipe Kitadai, enquanto as outras três láureas
vieram de estados diferentes: Sarah Menezes (Piauí), Mayra Aguiar (Rio Grande
do Sul) e Rafael Silva (Paraná). Para o gestor técnico e de eventos da CBJ,
Robnelson Ferreira, estes são números que apontam para a despolarização
do judô brasileiro:
“Antes, as ações e eventos acabavam favorecendo os estados onde o
judô era forte em termos qualitativos e quantitativos, e São Paulo e Rio
de Janeiro praticamente polarizavam o judô nacional. Hoje, São Paulo
ainda é o grande fornecedor de atletas para as seleções brasileiras,
mas os judocas de outros estados já conseguem competir em pé
de igualdade não somente com os paulistas como também em nível
internacional”.
A mudança do cenário polarizado para um pulverizado não é resultado exclusivo da qualidade técnica dos atletas, sendo possível listar um
punhado de ações realizadas pela CBJ que se mostraram essenciais para
que o judô se torne, cada vez mais, um esporte realmente nacional.
“Nosso trabalho sempre foi visando a um judô nacional forte. Temos 27 estados
e é com eles que se constrói o sucesso”, afirma o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira, que entre suas políticas de desenvolvimento está o Programa
de Apoio às Federações, que equipou com material de primeira linha cada um
dos estados brasileiros.
Além do PAF, uma das principais medidas tomadas neste sentido foi a de
“espalhar” as competições organizadas pela CBJ pelo país.
“A semente desta expansão do judô brasileiro foi plantada em 2004, no início do
segundo mandato do presidente Paulo Wanderley Teixeira, mas foi após os Jogos
Olímpicos de Pequim, em 2008, que as ações se fortaleceram. Criamos um projeto
para realizar eventos em locais que não os recebiam e mais de 20 estados do país já
sediaram competições nacionais nos últimos anos”, expõe Robnelson Ferreira.
A decisão de descentralizar as sedes das competições nacionais, apesar de inovadora
e crucial no processo expansão em curso, não contemplava um grande problema: como
conseguir que judocas de todos os cantos do país se encontrassem nos torneios. Nova-

marca principal

marca secundária / horizontal

cores

Ações essenciais da CBJ no
processo de despolarização
do judô nacional
• Distribuição pelo país das sedes dos campeonatos
de todas as categorias;
• Custeamento de passagens aéreas para que cada
federação possa enviar o mínimo de cinco atletas e
um treinador para as competições nacionais;
• Gestão de base responsável por captar talentos e
fornecer-lhes experiência internacional através de
treinamentos de campo e competições;
• Organizar os campeonatos nacionais, de todas as
categorias, no mesmo formato dos principais torneios
internacionais.
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CBJ adota medidas para descentralizar o esporte no país e colhe os frutos
do processo com o surgimento de judocas de alto nível Brasil afora

vo CB J

POR UM
JUDÔ CADA VEZ
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A DECISÃO DE DESCENTRALIZAR
AS SEDES DAS COMPETIÇÕES
NACIONAIS, APESAR DE
INOVADORA E CRUCIAL NO
PROCESSO EXPANSÃO EM
CURSO, NÃO CONTEMPLAVA UM
GRANDE PROBLEMA: COMO
CONSEGUIR QUE JUDOCAS DE
TODOS OS CANTOS DO PAÍS SE
ENCONTRASSEM NOS TORNEIOS.

mente a CBJ buscou solução:
“No ano de 2010, elaboramos um projeto que se compromete custear, para cada Federação Estadual, seis passagens aéreas (cinco
para judocas e uma para um treinador) que permitem o envio de
atletas para os campeonatos brasileiros de todas as categorias,
desde a Sub-13 até a sênior. Além do mais, a CBJ também arca
com todas as despesas dos participantes do Grand Prix nacional
de clubes”, conta o gestor.
Com a nata do judô nacional se reunindo constantemente, os
novos valores não tardaram a florescer. Recentemente terminados, os Jogos Olímpicos da Juventude, realizados em Nanquim
(China), são um ótimo exemplo da eficiência do atual modelo de
captação e internacionalização de talentos gerido pela CBJ: a sul-mato-grossense Layana Colman, de 17 anos, terminou o evento
com a medalha de ouro na categoria até 52Kg e a de prata na
competição por equipes mistas.
“O judô no Mato Gross do Sul está crescendo muito, e hoje eu diria que tem condições de bater de frente com qualquer estado do
país. Além do mais, viajei bastante com as seleções de base para treinar e competir antes dos Jogos Olímpicos da Juventude, e isso
me ajudou muito a me acostumar com as dificuldades de se participar de competições no exterior”, afirmou a promessa do judô feminino brasileiro.
Às medidas já citadas, se junta mais uma ação que tem feito os atletas evoluírem
não só técnica, mas também psicologicamente. Todas as competições nacionais
são realizadas com o mesmo layout, a mesma tecnologia e o mesmo tatame dos
grandes eventos internacionais, o que faz com que os brasileiros se sintam familiarizados com o ambiente das competições no exterior e possam render o máximo
de seu potencial. Sintetizar todas estas ações em uma única frase seria muito difícil, mas Robnelson Ferreira chega bem próximo de conseguir quando diz que “tudo
aquilo de positivo que se falou que a Alemanha faz no futebol, após a goleada de 7 a
1 sobre o Brasil e a conquista do Copa do Mundo, a CBJ faz, sem alarde, no judô”.
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>> As campeãs em ação: Layana Colman (acima) e Sarah Menezes (à direita)
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Duas campeãs, duas representantes de
estados que, até pouco tempo, não figuravam
com destaque no cenário do judô brasileiro.
A piauiense Sarah Menezes, primeira mulher
brasileira campeã olímpica de judô (Londres
2012) e a sul-matogrossense Layana Colman,
campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude
(Nanquim 2014) “bateram um papo” por
intermédio de Judô em Revista. Confira!

LAYANA COLMAN entrevista SARAH MENEZES

SARAH MENEZES entrevista LAYANA COLMAN

1. Como foi chegar tão cedo à seleção principal?
Cheguei muito jovem, quase como uma franco-atiradora, sem muitas responsabilidades. Em 2005 eu entrei para a seleção brasileira, mas não era ainda da equipe titular, na qual cheguei dois anos depois, com 17 anos. A mudança de ritmo e de intensidade
dos treinos foi muito grande.

1. Psicologicamente, como você se sentiu durante as lutas nos Jogos Olímpicos da Juventude?
Eu estava muito tranquila. Nunca me senti tão bem em uma competição como eu me senti na China. Eu só pensava que não
poderia errar na hora da luta e realmente não errei. O meu técnico sempre fala que a gente não ganha na hora da competição, a
gente ganha na hora do treino. E foi assim que eu ganhei. Eu sabia que estava preparada e não sofri com nenhum tipo de pressão
psicológica. Pensava que se não fosse a hora de ganhar não tinha problemas, era só treinar mais depois.

2. Qual foi a sensação nos dias após conquistar o
ouro nos Jogos Olímpicos de Londres?
Foi maravilhosa, uma sensação de muita felicidade
pelo objetivo alcançado. No entanto, após as Olimpíadas eu pensei que não fosse nem mais voltar para o judô, tanto que fiquei oito meses,
quase um ano parada. O desgaste físico e
psicológico dos treinamentos é muito
grande. Após muitos anos de sacrifício, treinando muito forte e sem férias,
acredito que foi uma pausa merecida.
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3. E aqui no Brasil, como os treinamentos
tem sido aproveitados?
Meus treinos são muito fortes. Treino de
segunda a sábado e normalmente com
meninos, mas as meninas são muito
boas também, algumas até da
seleção brasileira. O sensei
nos cobra muito, mas nem
precisaria, porque eu me
cobro muito também.
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3. Já pensa o que você fazer
quando parar de lutar?
Tenho um projeto social voltado
para o judô no estado do Piauí que
atende mais de mil praticantes,
mas ainda acho muito cedo para
pensar em aposentadoria.

2. De que maneira você tem aproveitado a oportunidade de poder realizar treinamentos no exterior?
Os treinamentos ajudam muito no quesito psicológico porque são muito difíceis, as meninas são muito fortes. Não é fácil levantar
todos os dias cedo, longe do seu país, para treinar. Ano passado, antes do Circuito Mundial, eu tive muitas dificuldades ao treinar
com uma alemã, e todo dia caía para treinar com ela. Estudei tanto ela que, quando saiu para a gente lutar no Mundial, não deu
outra: eu venci.
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o pódio em Mundiais Sênior já que já tinha uma prata em Tóquio 2010 e os bronzes em Paris
2011 e Rio 2013 e se tornou a brasileira com mais medalhas na história dos Mundiais ultrapassando os campeões olímpicos Aurélio Miguel e Sarah Menezes que têm três pódios.
“Quero ganhar minha medalha de ouro nas Olimpíadas. A caminhada vai ser dura, mas tem
tudo para dar certo. Sonho quando a gente só sonha fica muito distante. Isso para mim é um
objetivo, quero conquistar essa medalha. E vou fazer de tudo para deixá-la no Brasil”, disse
Mayra.
Além de Mayra, o Brasil conseguiu mais três pódios: prata com Maria Suelen Altheman
(+78kg) e bronzes com Érika Miranda (52kg) e Rafael Silva (+100kg). Com um ouro, uma prata
e dois bronzes, o país terminou a competição no terceiro lugar no quadro de medalhas, atrás
apenas do Japão e da França. Nada menos que dez países diferentes conseguiram, ao menos, uma medalha de ouro. Ao todo, 24 países dos 110 que disputaram chegaram ao pódio.
“Infelizmente não alcançamos aquilo que a gente estabeleceu como meta. Foi uma competição muito equilibrada e serviu como bom laboratório para a gente identificar onde estamos
falhando. Agora é avaliar e corrigir os erros visando aos Jogos Rio 2016”, disse Ney Wilson,
gestor técnico de alto rendimento.
A primeira brasileira a subir no pódio na Rússia foi Érika Miranda, vencendo sua tradicional
rival cubana Yanet Bermoy Acosta na luta da medalha pela diferença de punições.
Maria Suelen Altheman fez uma caminhada segura até a final. Venceu seus dois primeiros
confrontos por ippon e acabando com uma escrita negativa de quatro derrotas contra a
japonesa Megumi Tachimoto (vitória por punição na semifinal). Na final, uma repetição da
final do Mundial Rio 2013 contra a cubana Idalys Ortiz, que terminou com o mesmo resultado:
prata para o Brasil.
Depois de três vitórias nas primeiras rodadas, Rafael Silva encontrou Teddy Riner na semifinal. O francês, que conquistaria seu sétimo título mundial, venceu por estrangulamento aos
50s de combate e fez com que Baby disputasse o bronze. O brasileiro, então, passou pelo
holandês Roy Meyer e garantiu sua segunda medalha em Mundiais.
Entre os judocas estrangeiros, destaque para Ilias Iliadis (GRE) e Yuri Alvear (COL), que sagraram-se tricampeões mundiais no peso médio, além do tcheco Lukas Krpalek, no meio
pesado, primeiro campeão mundial de seu país. Majlinda Kelmendi, de Kosovo, novamente foi
a vencedora do meio-leve, escrevendo novamente seu nome da história.
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Mayra Aguiar fez história no Mundial Chelyabinsk 2014. A gaúcha de
apenas 23 anos passou por cinco adversárias, incluindo nomes como a
americana Kayla Harrison na semifinal e a francesa Audrey Tcheumeo
na decisão, e faturou seu primeiro título mundial. Com o ouro, ela “completou”
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“Estamos com uma equipe bastante equilibrada, com atletas
que participaram dos principais campeonatos do Circuito Mundial, graças à parceria com o Ministério do Esporte, através da
Lei de Incentivo ao Esporte e da Lei Agnelo-Piva e ao Siconv”,
disse Marcelo Theotônio, gestor das equipes de base, se referindo ao investimento de R$ 3 milhões feitos nas classes júnior e
juvenil este ano. “Nosso objetivo é conquistar, ao menos, quatro
medalhas no Mundial. Mas, mais do que isso, é preparar novos
atletas para o futuro do judô brasileiro”, completa.
O Brasil vai ao mundial com atletas classificados entre os 10
melhores em 11 das 16 categorias em disputa na competição,
segundo o recém instituído ranking mundial da Federação Internacional de Judô. Entre os homens, Vitor Carvalho (60kg/
SP), Lincoln Neves (73kg/SP) e Rafael Macedo (81kg/SP) são
líderes de sua categoria, enquanto Gabriel Souza (100kg/SP) é
segundo, Gabriel Pinheiro (66kg/PE) terceiro e Eduardo Santos
(81kg/SP) é o quinto. Já no feminino, Larissa Farias (44kg/MS),
Jéssica Pereira (52kg/RJ), Danielle Karla Oliveira (63kg/RJ) e
Camila Nogueira (+78kg/MS) estão em primeiro. Tawany Silva
(48kg/SP) é a terceira colocada entre as ligeiras, Flávia Gomes
(57kg) é a quarta no leve e Sibilla Facholli (+78kg), sexta entre as
pesadas. Semelhante ao que acontece com o sênior, os atletas
que estiverem entre os oito primeiros de suas categorias serão
cabeças-de-chave no Mundial Júnior.
“Ser cabeça-de-chave é importante porque diminui o número
de lutas e, em princípio, você enfrenta os adversários menos

fortes no começo da competição. Contudo, como nem todos os
países participam do Circuito Mundial, não será surpresa se um
desconhecido chegar ao pódio”, disse Theotônio. “Mas considero o ranking muito importante porque estimula o atleta a se
dedicar mais e já o insere em um quadro mais profissional da
modalidade”.
O Brasil tem investido bastante na preparação e formação de
atletas de base. Só neste ano, os atletas Sub-21 participaram de
torneios e treinamentos de campo na França, Alemanha, Áustria,
Panamá, El Salvador e República Tcheca. No Brasil, de 19 a 25 de
maio, a CBJ realizou o maior treinamento de campo Sub 21 da
história, que reuniu atletas 300 atletas de Japão, França, Itália,
Porto Rico e Estados Unidos, além dos participantes do Brasileiro final, em Campo Grande/MS.
A programação para o Mundial começa no dia 28 de setembro
quando os 19 atletas se apresentam para o período de concentração em São Paulo. Serão realizados treinamentos no antigo
Projeto Futuro com a presença de atletas da equipe sênior do
Brasil e do Japão nos dias 29, 30 e 31. Contudo, a maior parte
da preparação será feita nas dependências do Esporte Clube
Pinheiros.
Os atletas serão acompanhados pelos técnicos Douglas Vieira
e Andrea Berti, pelo fisioterapeuta Gustavo Braga, e pelo supervisor técnico, Edmilson Guimarães. Marcelo Theotônio será o
chefe da delegação..
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Com atletas bem posicionados em 11 categorias,
Brasil busca mais uma boa participação
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Está tudo preparado para a competição mais importante do ano para a classe júnior. O Mundial Sub-21
será disputado em Miami, nos Estados Unidos, de 21 a 26 de outubro, e o Brasil levará uma delegação
de 19 atletas para a competição. O critério usado para a convocação foi a colocação no ranking nacional das categorias de
base, que leva em conta o desempenho no Brasileiro Regional, no Brasileiro Sub-21 e em etapas do Circuito Mundial.

>> Jessica Pereira, líder do ranking no meio-leve, foi prata no Mundial 2013
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>> A pesado Sibila Facchioli, sexta colocada no ranking mundial júnior, é um dos destaques da equipe brasileira

“NOSSO OBJETIVO É
CONQUISTAR, AO
MENOS, QUATRO
MEDALHAS NO
MUNDIAL. MAS, MAIS
DO QUE ISSO, É
PREPARAR NOVOS
ATLETAS PARA O
FUTURO DO JUDÔ
BRASILEIRO”
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CONVOCADOS:
MUNDIAL JÚNIOR 2014
Campeonato Mundial de Judô Sub-21 - Miami 2014
Centro de Convenções Broward County, EUA

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

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

Diretor Esportivo da Federação Internacional de Judô

PROGRAMAÇÃO

22 de outubro
4a feira
55kg, 60kg, 44kg e 48kg

JUDÔ EM REVISTA
N O 08 • SETEMBRO 2014

23 de outubro
5a feira
66kg, 73kg, 52kg, 57kg

22

24 de outubro
6a feira
81kg, 90kg, 63kg, 70kg
25 de outubro
Sábado
100kg, +100kg, 78kg, +78kg
26 de outubro
Domingo
Competição por Equipes

Desde a eleição de Marius Vizer para comandar a “O Presidente e o Comitê Executivo da FIJ estão sempre em
Federação Internacional de Judô, em 2007, o judô busca do progresso no que diz respeito ao judô como esporvem passando por inúmeras transformações. En- te e como disciplina olímpica. Faremos o melhor possível para
quanto que em 2007 a FIJ organizava um Campeonato Mundial
a cada dois anos, hoje a Federação tem sob sua responsabilidade um Circuito Mundial com mais de 20 eventos de grande
importância por ano, transmitidos para mais de 150 países. Nos
últimos Jogos Olímpicos, em Londres, 137 países estiveram presentes no torneio de judô e cerca de 20 deles designaram um
judoca para ser porta-bandeira de sua delegação durante as
Cerimônias de Abertura e Encerramento dos Jogos. Em maio do
ano passado, o COI promoveu o judô para o terceiro grupo dos
quatro que classificam a importância dos esportes e definem a
distribuição das receitas da Olimpíada, um patamar nunca antes
atingido pelo judô internacional no passado.
Por tudo isso não é exagero afirmar que o judô atravessa uma
verdadeira revolução. Um dos pilares dessas mudanças foi o
estabelecimento de um calendário fixo, com competições ao
redor do mundo, visando a promoção e fortalecimento do esporte nos cinco continentes. E um homem foi peça fundamental nesse ponto: Vladimir Barta, Diretor Esportivo da Federação
Internacional. Aos 59 anos, o carismático tcheco de Novy Jicin
é homem de confiança do presidente Vizer.

consolidar nossa posição no Movimento Olímpico e continuar a
trajetória ascendente na qual já estamos”, disse Barta, em entrevista exclusiva a Judô em Revista. “Ainda há muito a ser feito
mas acreditamos que sempre podemos inovar e obter resultados ainda melhores no futuro, em todos os níveis.”

“O RIO TEM TUDO O QUE
NÓS ESTAMOS PROCURANDO
PARA UM EVENTO FIJ HOJE – UM
PÚBLICO FANTÁSTICO, BONS
RESULTADOS DOS ATLETAS DE
CASA, ALÉM DO INTERESSE DA
MÍDIA. NÃO TENHO DÚVIDAS DE
QUE OS JOGOS RIO 2016 SERÃO
UM EVENTO EXCELENTE!”

JUDÔ EM REVISTA
N O 08 • SETEMBRO 2014

21 de outubro
3a feira
14h (horário local)
Congresso Técnico e Sorteio das
Chaves,
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>> Barta recebe homenagem. Tcheco é homem forte da Federação Internacional

A terra natal de Barta também tem um líder do ranking mundial.
Lukas Krpalek levou a República Tcheca ao alto do pódio no Campeonato Mundial Chelyabinsk 2014 na categoria meio-pesado. Foi
a primeira vez que um atleta do país foi campeão mundial. O diretor
esportivo teve que manter a postura no lounge montado à beira da
área de competição.
“Fiquei emocionado. Os amigos vieram me parabenizar mas não
tive como compartilhar meu entusiasmo”, disse a um portal tcheco.
No que depender de Barta, os objetivos para o futuro próximo do
judô e os meios para chegar neles já estão traçados:
“O judô ficou cada vez mais visível nos últimos anos. Não vamos
parar por aqui. Nosso esporte é popular, tem um grande número de praticantes e possui valores tradicionais únicos. Nossas
competições e postura profissional tornaram o judô mais visível,
graças também ao número dos parceiros de TV, que aumentou
incrivelmente. Continuaremos a melhorar nosso esporte e nossa
organização, garantindo a satisfação das necessidades da sociedade moderna, dos jovens e dos torcedores de judô de todo o
mundo. Por enquanto, vamos nos focar nos nossos esforços de
marketing e nos assegurar que todos os departamentos trabalhem juntos, rumo a um único objetivo, que é o desenvolvimento
do nosso esporte”, finalizou.
marca principal

marca secundária / horizontal

E o Brasil é parte importante
do universo de eventos FIJ .
De 2009 a 2012, o Rio de Janeiro organizou o Grand Slam.
Em 2012, Salvador recebeu o
Mundial Por Equipes. Em 2007
e 2013, a Cidade Maravilhosa
sediou o Mundial. E em 2016,
será palco dos Jogos Olímpicos.
“O Rio tem tudo o que nós
estamos procurando para um
evento FIJ hoje – um público
fantástico, bons resultados
dos atletas de casa, além do
interesse da mídia”, elogiou.
“Não tenho dúvidas de que
os Jogos Rio 2016 serão um
evento excelente!”.
Sobre a pressão de competir
em casa, Barta acredita que
o trabalho desenvolvido pela
Confederação Brasileira está
>> Barta (de gravata vermelha) no Congresso Técnico dos Jogos de Londres 2012: novo sistema de classificação
olímpica garantiu maior universalidade na competição
sendo bem feito e que os atletas brasileiros têm totais condições de brilhar:
“O Brasil tem um time forte. Os atletas brasileiros estão atualmente no Top 10 em 11 das 14 categorias olímpicas. Dois deles liderando o ranking. É muito bom!”, analisou.
Por Valter França com colaboração de Ana Maria Gageanu e Bernardo Seabra.
cores
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para que o judô pudesse ser mais facilmente compreendido pelo público em geral”.
Em sua equipe, Barta conta com três vice-diretores: o uruguaio Ignacio Aloise, o uzbeque Armen Bagdasarov e o romeno Florian Daniel Lascau. O maior desafio foi unir
e padronizar diversas competições importantes que aconteciam ao redor do mundo. Agora, é achar espaço para que novos
eventos sejam introduzidos no calendário.
“O calendário é mais ou menos fixo há sete
anos, mas claro que sempre há candidatos
prestes a organizar novos eventos e já estamos nos confrontando com dificuldades de
escolher dadas apropriadas para alguns Continentes”, disse. “Acreditamos que a principal
vantagem do calendário é que o número da semana é fixa para o mesmo evento. Há também
períodos em que os eventos são concentrados
num mesmo Continente para que os atletas
possam permanecer num tour de competições durante um período determinado”.

>> Lukas Krpalek é o primeiro tcheco campeão mundial de judô

“O JUDÔ FICOU CADA VEZ MAIS
VISÍVEL NOS ÚLTIMOS ANOS. NÃO
VAMOS PARAR POR AQUI. NOSSO
ESPORTE É POPULAR, TEM UM
GRANDE NÚMERO DE
PRATICANTES E POSSUI VALORES
TRADICIONAIS ÚNICOS”

JUDÔ EM REVISTA
N O 08 • SETEMBRO 2014
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“DESDE QUE O SR. VIZER ERA
O PRESIDENTE DA UNIÃO
EUROPÉIA DE JUDÔ, TIVE
O PRAZER DE TRABALHAR
NA EQUIPE QUE FOI A
RESPONSÁVEL POR DAR INÍCIO
A TODAS AS MUDANÇAS QUE
VEMOS HOJE NO JUDÔ”

A mais nova mudança foi a criação dos rankings mundiais Sub-21
e Sub-18 e o estabelecimento de um calendário de competições
para essas categorias. A ideia é trazer a profissionalização do esporte também para a base e tornar os eventos da vez mais semelhantes aos do sênior. O que significa dizer, por exemplo, que a
partir dp próximo ano a competição por equipes será incorporada
aos mundiais de base, como já acontece no adulto.

IJF

Marcio Rodrigues

Com 1,83m, Barta começou no judô aos 15 anos
e está entre os melhores
atletas da modalidade
em seu país, a República
Tcheca. Ainda defendendo a antiga Tchecoslováquia, terminou em 12º
lugar nos Jogos Olímpicos de Moscou 1980 na
categoria meio médio. No
mesmo ano, veio a maior
glória como atleta: o ouro
no Campeonato Mundial
Universitário em Woclaw 1980. Quatro anos
mais tarde, conquistou o
bronze no Campeonato
Europeu Por Equipes em
Paris. Depois da aposentadoria, comandou a se>> Barta (último à direita) durante Congresso Técnico do Mundial do Rio 2013
leção júnior e a principal
do país.
“Comecei a praticar
judô tarde. Morava em uma
região muito pobre de mineração da Tchecoslováquia e o perigo estava presente nas ruas.
Um dia, eu vi um cartaz que promovia o judô como um esporte
de defesa e decidi experimentar. Comecei a fazer judô, gostei e
felizmente nunca tive que usar o que aprendi contra nenhum tipo
de violência desde aquela época”, contou.
Em 2000, assumiu o cargo de Diretor Esportivo da União Europeia de Judô e desde 2007 é Diretor Esportivo da Federação Internacional de Judô.
“Desde que o Sr. Vizer era o Presidente da União Europeia de
Judô, tive o prazer de trabalhar na equipe que foi a responsável
por dar início a todas as mudanças que vemos hoje no judô. No
primeiro momento, trocamos os placares e os gráficos para a TV
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>> Barta recebe homenagem. Tcheco é homem forte da Federação Internacional
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VÂNIA YUKIE ISHII
41 anos
(São Paulo, 19 de agosto de 1973)

TÂNIA CHIE ISHII SWAIN

Representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de
Sydney 2000 e Atenas 2004.

45 anos
(São Paulo, 30 de outubro de 1968)
Representou o Brasil nos
Jogos Olímpicos de Barcelona 1992
Principal conquista:
Bronze no Pan de Caracas/VEN-1983
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Principais conquistas:
Bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1995,
em Mar Del Plata
Ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1999, em
Winnipeg
Prata nos Jogos Pan-Americanos de 2003,
em Santo Domingo
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As irmãs Tânia e Vânia Ishii fazem parte de um clã de judocas tradicional no Brasil, que teve início
quando o mestre Chiaki Ishii, pai delas, se naturalizou brasileiro, em 1969. Chiaki tornou-se o primeiro judoca a ganhar uma medalha olímpica para o Brasil, nos Jogos de 1972, em Munique, e também
conquistou uma o bronze no Mundial de 1971. Tânia e Vânia logo seguiram os passos do pai e também fizeram sucesso nos tatames internacionais. Enquanto a mais velha, Tânia, foi medalhista de bronze no Pan de Caracas-1983 e foi pioneira
na primeira delegação olímpica do judô feminino, em Barcelona 1992, a mais nova, Vânia, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos
de Sydney-2000, e de Atenas-2004, e conquistou três medalhas em Jogos Panamericanos, um bronze, em Mar Del Plata-1995, um
ouro, em Winnipeg-1999, e uma Prata, em Santo Domingo-2003.

Após ambas se aposentarem, Tânia foi a que seguiu mais próxima do judô e mantém viva a tradição familiar na modalidade. Depois
dos Jogos de Barcelona, ela se casou com o judoca Michael Swain, medalhista olímpico em Seul-1988, e foi morar nos Estados
Unidos. Em San Jose, na Califórnia, teve dois filhos, Sophia e Masato, e hoje é professora assistente na escola de ensino médio St.
Christopher, além de trabalhar na San Jose State University, onde sua filha pratica judô.
Já quando Vânia decidiu “pendurar o quimono”, em 2007, mudou completamente o rumo da sua vida. Cerca de dois anos depois,
virou cozinheira e proprietária de um restaurante em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.
Apesar de atualmente ser dona do restaurante Yuki – felicidade em japonês – com seu marido, Vânia Ishii não abandonou o judô, e
passa seu conhecimento de judoca no projeto social Apaja, em Atibaia, também no interior de São Paulo.
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JR: Então a Tânia é
quem mantém vivo o
nome da família dentro do judô?
VI: A Tânia tem dom
de ensinar. Além de
boa atleta, ela virou boa
técnica. Fico admirada como ela consegue
passar o conhecimento
adiante. Ela tem paciência
e hoje mantém, sim, vivo o
legado da nossa família no
judô. Até porque a Sophia,
filha dela, já compete, e todos nós cuidamos com muito zelo da sua carreira. Já o
Masato preferiu outra modalidade, o basquete, e também
pratica na universidade.

VI: É de arrepiar o que está acontecendo com o judô feminino.
Sempre tive certeza que esse momento chegaria, já que o feminino é muito bom de trabalhar. Na minha época era mais complicado, porque não investiam, mas agora que a CBJ investe
pesado, vemos o judô feminino em destaque no Brasil. De qualquer maneira, penso que tudo o que conquistamos no passado
se reflete hoje. O primeiro passo foi dado pelas pioneiras, como
minha irmã Tânia e a Rosicléia Campos. Depois veio a minha geração, quando evoluímos bastante, mas ainda tínhamos que pagar pra competir e representar o Brasil. E agora veio essa nova

era, em que o judô realmente é profissional e elas podem viver
do esporte. É claro que você tem que ser a melhor pra viver
bem do esporte, mas hoje eles têm muitos benefícios e apoio,
tem acompanhamento psicológico, por exemplo. Então não se
preocupam com outras coisas, e sim só em treinar. Isso deixa
todo mundo mais tranquilo para pensar em medalhas. A CBJ
tem que cobrar uma postura profissional dessas atletas, porque recebem total apoio. Eu fico muito feliz com esse momento
do judô, mas também agradeço minha família e patrocinadores,
que me apoiaram quando precisei.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

JR: Como você vê o momento do judô brasileiro, com
grandes destaques femininos?

>> Vania Ishii nos Jogos de Sydney 2000
>> Vania Ishii

“É DE ARREPIAR O QUE ESTÁ
ACONTECENDO COM O JUDÔ
FEMININO. SEMPRE TIVE
CERTEZA QUE ESSE MOMENTO
CHEGARIA, JÁ QUE O FEMININO
É MUITO BOM DE TRABALHAR.
NA MINHA ÉPOCA ERA MAIS
COMPLICADO, PORQUE NÃO
INVESTIAM, MAS AGORA QUE A
CBJ INVESTE PESADO, VEMOS O
JUDÔ FEMININO EM DESTAQUE
NO BRASIL. ”
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JR: Sua irmã Tânia foi uma pioneira no judô feminino.
Além do seu pai, ela foi uma inspiração pra você?
VI: A Tânia quebrou todas as barreiras do machismo no judô,
porque competiu em uma época que o esporte era muito masculino. Ela disputou na década de 1980, quando o feminino estava engatinhando. Em 1992, encerrou a carreira e inspirou não
só eu, mas muitas meninas que começaram a pisar nos tatames
a vendo lutar.

>> Família Ishii: história do judô representada

B

JR: Você ainda tem contato com o judô?
VI: Eu treino e ensino jovens de vez em quando em Atibaia, que
tem um projeto muito bom par ajovens de 12 a 17 anos. Não tenho mais condições de lutar com as mulheres da categoria sênior, então passo minhas experiências para o pessoal mais novo.
De qualquer maneira, nunca abandonei o judô, pois sempre vejo
as competições, principalmente quando tem o Charles, a Mayra,
a Sarinha e outros judocas com quem tenho contato. Torço pela
televisão e acompanho pela internet, sempre que posso.

JR: Você não tem filhos, então como passa o legado esportivo adiante?
VI: Eu casei ano passado e sofro uma pressão familiar para ter
filhos, mas quem sabe em um novo momento da minha vida. Se
for a vontade de Deus, eu vou ter um filho. Mas se não, eu passo tudo o que eu sei para os meninos em Atibaia e pra minha
sobrinha Sophia – filha de Tânia –, mesmo estando longe. Ela
mora nos Estados Unidos, com minha irmã, mas conversamos
bastante.

Acer vo CO

JR: O que você fez após a aposentadoria dos tatames?
VI: Logo que decidi parar, fui convidada pelo presidente Paulo
Wanderley a trabalhar na CBJ, onde fiquei por quase dois meses ajudando na organização de eventos. Era uma vida muito
corrida e eu estava realmente cansada de viajar, sentindo falta
de ficar em casa.
Em 2009, com minha irmã Luiza, a do meio, fiz uma sociedade
e compramos um restaurante em Bragança, no interior de São
Paulo. O trabalho na CBJ me fez aprender muita coisa, foi enriquecedor, mas não era o que eu queria para o futuro. Sempre
gostei muito de cozinhar, então fiquei na cozinha e a Luiza na
administração.
Tempos depois, vendemos esse restaurante, porque era enorme, e em setembro de 2013 abrimos um novo – Yuki, que é meu
nome do meio (Yukie) e significa felicidade em japonês. Servimos comida oriental e, por ser no interior, eu consigo trabalhar
com tudo fresquinho, com muita coisa da própria horta. Mas
o que aprendi no judô nos meus 14 anos de carreira, eu trago
comigo para a vida, já que essa modalidade ensina para a vida.

oal

Judô em Revista: Quando você se aposentou do judô?
Vânia Ishii: Foi em 2007, depois de 14 anos de carreira como
judoca.

“A TÂNIA QUEBROU TODAS AS
BARREIRAS DO MACHISMO NO
JUDÔ, PORQUE COMPETIU EM
UMA ÉPOCA QUE O ESPORTE
ERA MUITO MASCULINO. (...)
INSPIROU NÃO SÓ EU, MAS
MUITAS MENINAS QUE
COMEÇARAM A PISAR NOS
TATAMES A VENDO LUTAR.”

Acer vo Pess

Vânia Ishii conversou com a Judô em Revista e revelou “por
onde anda”. Confira:
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Sempre tive certeza que esse momento chegaria, já que o feminino é muito bom de trabalhar. Na minha época era mais complicado, porque não investiam, mas agora que a CBJ investe
pesado, vemos o judô feminino em destaque no Brasil. De qualquer maneira, penso que tudo o que conquistamos no passado
se reflete hoje. O primeiro passo foi dado pelas pioneiras, como
minha irmã Tânia e a Rosicléia Campos. Depois veio a minha geração, quando evoluímos bastante, mas ainda tínhamos que pagar pra competir e representar o Brasil. E agora veio essa nova

era, em que o judô realmente é profissional e elas podem viver
do esporte. É claro que você tem que ser a melhor pra viver
bem do esporte, mas hoje eles têm muitos benefícios e apoio,
tem acompanhamento psicológico, por exemplo. Então não se
preocupam com outras coisas, e sim só em treinar. Isso deixa
todo mundo mais tranquilo para pensar em medalhas. A CBJ
tem que cobrar uma postura profissional dessas atletas, porque recebem total apoio. Eu fico muito feliz com esse momento
do judô, mas também agradeço minha família e patrocinadores,
que me apoiaram quando precisei.
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JR: Como você vê o momento do judô brasileiro, com
grandes destaques femininos?

>> Vania Ishii nos Jogos de Sydney 2000
>> Vania Ishii

“É DE ARREPIAR O QUE ESTÁ
ACONTECENDO COM O JUDÔ
FEMININO. SEMPRE TIVE
CERTEZA QUE ESSE MOMENTO
CHEGARIA, JÁ QUE O FEMININO
É MUITO BOM DE TRABALHAR.
NA MINHA ÉPOCA ERA MAIS
COMPLICADO, PORQUE NÃO
INVESTIAM, MAS AGORA QUE A
CBJ INVESTE PESADO, VEMOS O
JUDÔ FEMININO EM DESTAQUE
NO BRASIL. ”
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JR: Sua irmã Tânia foi uma pioneira no judô feminino.
Além do seu pai, ela foi uma inspiração pra você?
VI: A Tânia quebrou todas as barreiras do machismo no judô,
porque competiu em uma época que o esporte era muito masculino. Ela disputou na década de 1980, quando o feminino estava engatinhando. Em 1992, encerrou a carreira e inspirou não
só eu, mas muitas meninas que começaram a pisar nos tatames
a vendo lutar.

>> Família Ishii: história do judô representada

B

JR: Você ainda tem contato com o judô?
VI: Eu treino e ensino jovens de vez em quando em Atibaia, que
tem um projeto muito bom par ajovens de 12 a 17 anos. Não tenho mais condições de lutar com as mulheres da categoria sênior, então passo minhas experiências para o pessoal mais novo.
De qualquer maneira, nunca abandonei o judô, pois sempre vejo
as competições, principalmente quando tem o Charles, a Mayra,
a Sarinha e outros judocas com quem tenho contato. Torço pela
televisão e acompanho pela internet, sempre que posso.

JR: Você não tem filhos, então como passa o legado esportivo adiante?
VI: Eu casei ano passado e sofro uma pressão familiar para ter
filhos, mas quem sabe em um novo momento da minha vida. Se
for a vontade de Deus, eu vou ter um filho. Mas se não, eu passo tudo o que eu sei para os meninos em Atibaia e pra minha
sobrinha Sophia – filha de Tânia –, mesmo estando longe. Ela
mora nos Estados Unidos, com minha irmã, mas conversamos
bastante.

Acer vo CO

JR: O que você fez após a aposentadoria dos tatames?
VI: Logo que decidi parar, fui convidada pelo presidente Paulo
Wanderley a trabalhar na CBJ, onde fiquei por quase dois meses ajudando na organização de eventos. Era uma vida muito
corrida e eu estava realmente cansada de viajar, sentindo falta
de ficar em casa.
Em 2009, com minha irmã Luiza, a do meio, fiz uma sociedade
e compramos um restaurante em Bragança, no interior de São
Paulo. O trabalho na CBJ me fez aprender muita coisa, foi enriquecedor, mas não era o que eu queria para o futuro. Sempre
gostei muito de cozinhar, então fiquei na cozinha e a Luiza na
administração.
Tempos depois, vendemos esse restaurante, porque era enorme, e em setembro de 2013 abrimos um novo – Yuki, que é meu
nome do meio (Yukie) e significa felicidade em japonês. Servimos comida oriental e, por ser no interior, eu consigo trabalhar
com tudo fresquinho, com muita coisa da própria horta. Mas
o que aprendi no judô nos meus 14 anos de carreira, eu trago
comigo para a vida, já que essa modalidade ensina para a vida.

oal

Judô em Revista: Quando você se aposentou do judô?
Vânia Ishii: Foi em 2007, depois de 14 anos de carreira como
judoca.

“A TÂNIA QUEBROU TODAS AS
BARREIRAS DO MACHISMO NO
JUDÔ, PORQUE COMPETIU EM
UMA ÉPOCA QUE O ESPORTE
ERA MUITO MASCULINO. (...)
INSPIROU NÃO SÓ EU, MAS
MUITAS MENINAS QUE
COMEÇARAM A PISAR NOS
TATAMES A VENDO LUTAR.”

Acer vo Pess

Vânia Ishii conversou com a Judô em Revista e revelou “por
onde anda”. Confira:
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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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facebook.com/ScaniaBrasil

app/ScaniaBR
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RINO COM

Faz diferença ser Scania.
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Considerada um dos fatores da evolução
do homem moderno, a mão precisa
de cuidado especial dos judocas
Toda criança que começa a fazer judô sabe que é preciso ter
mãos fortes para praticar o esporte. Força na pegada!
Cada uma das nossas mãos é formada por de ossos, ligamentos e tendões que,
agindo em conjunto, realizam todos os golpes de ataque e de defesa dos esportes
de combate. Para se ter uma ideia da importância das mãos para o ser humano, um
terço do cérebro é inteiramente dedicado para o controle dos movimentos dessa região.
Ao mesmo tempo em que são importantes para os homens comuns e mais ainda para
os atletas de judô, as mãos sofrem na mesma proporção. Estudos comprovam que as principais lesões dos judocas acontecem em extremidades do corpo como joelho (28%), ombro
(22%) e, é claro, mãos e dedos (30%). Ou seja, cerca de um terço das lesões sofridas por atletas
da modalidade acontecem na região.
Os principais tipos de lesões nas mãos são: contusões, consequência dos traumas diretos (pancadas), que atingem a mão e o punho, lesando os tecidos em volta, porém, preservando os ossos e ligamentos intactos; entorses, quando os ligamentos são esticados, porém não se rompem completamente,
mantendo os ossos no lugar; lesões ligamentares, consideradas um estágio mais grave que os entorses,
ocorre quando há ruptura completa dos ligamentos que unem os ossos; e fratura do osso escafoide, responsável pela transmissão da força do polegar para o resto do corpo, pode ser lesionado em uma queda sobre a mão
espalmada.
“Como o osso é relativamente pequeno e tem o formato irregular, o exame inicial de raios-X pode não detectar a
lesão. Caso não seja imobilizado corretamente, a fratura não consolida e pode gerar artrose (desgaste)”, explica o
médico Mateus Saito, ortopedista da Confederação Brasileira de Judô e do Instituto Vita e uma das maiores autoridades em mãos do país. “Outra complicação da fratura desse osso é a necrose, ou seja, a fratura leva a ruptura dos
vasos do osso. Ele ‘morre’ e acaba sendo parcialmente reabsorvida, deformando o osso e causando dor no punho”.
Portanto, é preciso estar atento e, em caso de dor, consulte o seu médico ou do clube. Ele poderá indicar o tratamento
mais adequado para cada tipo de lesão. Veja algumas dicas de como proteger suas mãos.
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COMO PROTEGER AS SUAS MÃOS
1.

Fortaleça a musculatura da mão - ela ajuda a dissipar o impacto e
a proteger os ligamentos e articulações.

2.

34

3.

Combata sempre o edema. Se machucar a mão ou o punho,
prefira mergulhar a mão inteira em um balde com água e gelo. Isso fará
uma pressão uniforme ao redor da área edemaciada. Use bandagens
elásticas suavemente para drenar e evitar o inchaço.

4.

Em caso de persistência de dor, procure o seu médico. Muitas
lesões necessitam de tratamento específico, com boa possibilidade de
recuperação quando tratadas a tempo.
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Utilize sempre as bandagens recomendadas. Nos esportes com
soco, prefira as luvas com contenção do polegar.
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de combate. Para se ter uma ideia da importância das mãos para o ser humano, um
terço do cérebro é inteiramente dedicado para o controle dos movimentos dessa região.
Ao mesmo tempo em que são importantes para os homens comuns e mais ainda para
os atletas de judô, as mãos sofrem na mesma proporção. Estudos comprovam que as principais lesões dos judocas acontecem em extremidades do corpo como joelho (28%), ombro
(22%) e, é claro, mãos e dedos (30%). Ou seja, cerca de um terço das lesões sofridas por atletas
da modalidade acontecem na região.
Os principais tipos de lesões nas mãos são: contusões, consequência dos traumas diretos (pancadas), que atingem a mão e o punho, lesando os tecidos em volta, porém, preservando os ossos e ligamentos intactos; entorses, quando os ligamentos são esticados, porém não se rompem completamente,
mantendo os ossos no lugar; lesões ligamentares, consideradas um estágio mais grave que os entorses,
ocorre quando há ruptura completa dos ligamentos que unem os ossos; e fratura do osso escafoide, responsável pela transmissão da força do polegar para o resto do corpo, pode ser lesionado em uma queda sobre a mão
espalmada.
“Como o osso é relativamente pequeno e tem o formato irregular, o exame inicial de raios-X pode não detectar a
lesão. Caso não seja imobilizado corretamente, a fratura não consolida e pode gerar artrose (desgaste)”, explica o
médico Mateus Saito, ortopedista da Confederação Brasileira de Judô e do Instituto Vita e uma das maiores autoridades em mãos do país. “Outra complicação da fratura desse osso é a necrose, ou seja, a fratura leva a ruptura dos
vasos do osso. Ele ‘morre’ e acaba sendo parcialmente reabsorvida, deformando o osso e causando dor no punho”.
Portanto, é preciso estar atento e, em caso de dor, consulte o seu médico ou do clube. Ele poderá indicar o tratamento
mais adequado para cada tipo de lesão. Veja algumas dicas de como proteger suas mãos.
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3.

Combata sempre o edema. Se machucar a mão ou o punho,
prefira mergulhar a mão inteira em um balde com água e gelo. Isso fará
uma pressão uniforme ao redor da área edemaciada. Use bandagens
elásticas suavemente para drenar e evitar o inchaço.

4.

Em caso de persistência de dor, procure o seu médico. Muitas
lesões necessitam de tratamento específico, com boa possibilidade de
recuperação quando tratadas a tempo.
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Utilize sempre as bandagens recomendadas. Nos esportes com
soco, prefira as luvas com contenção do polegar.
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MAIS MODERNA
Sede passa por reforma para melhorar
a vida dos funcionários

Uma pessoa passa oito das 24h de seu dia no ambiente de trabalho, a julgar pela jornada padrão no
Brasil. Daí a preocupação das grandes empresas com o seu espaço físico e com o bem-estar de seus
funcionários é cada dia maior. De acordo com especialistas, planejar áreas de trabalho de forma que os colaboradores não
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OS OBJETIVOS ERAM CLAROS,
PORÉM COMPLEXOS. ERA
PRECISO UNIR AS ÁREAS QUE
MAIS TRABALHAM EM
CONJUNTO E AUMENTAR A
VISIBILIDADE ENTRE AS
ÁREAS DO ESCRITÓRIO
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tenham que fazer deslocamentos desnecessários para executar suas funções é importante porque assim eles têm mais tempo livre
para exercitar sua criatividade e inteligência.
No caso da Confederação Brasileira de Judô que possui um escritório de cerca de 1.800 metros quadrados no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, pode-se dizer que a aproximação das diversas áreas funcionais que mais trabalham em conjunto era
fundamental. E foi pensando nisso que o presidente Paulo Wanderley Teixeira, baseado em um estudo apresentado pela gestão
administrativa há dois anos, decidiu no final do ano passado que era hora de remodelar o escritório. Mais do que isso, foram criados
novos espaços e as estruturas de informática, elétrica e de telefonia foram melhoradas e ampliadas para dar conta da crescente
demanda da CBJ.
“Estudos modernos mostram que os funcionários se sentem mais motivados quando a empresa investe na melhoria dos equipamentos e do mobiliário, por exemplo. E a CBJ tem essa preocupação em fazer com que os colaboradores se sintam bem, felizes em
trabalhar aqui. Essa foi a nossa maior motivação para a mudança”, disse o presidente.
Os objetivos eram claros, porém complexos. Era preciso unir as áreas que mais trabalham em conjunto e aumentar a visibilidade
entre as áreas do escritório. Assim, para facilitar a troca de informações, a imprensa e a área de hospedagem e viagens precisavam
estar próximas às áreas técnicas de alto rendimento e de base e da gestão de eventos.
“A CBJ tem a tradição de realizar uma remodelagem física a cada dois anos. Depois do estudo, percebemos que o espaço físico
era suficiente, mas que áreas não estavam bem alocadas. Foi isso que conseguimos mudar”, disse Sandro Teixeira, gestor administrativo.

No espaço maior ficaram agrupadas as equipes técnicas, as equipes de evento, a arbitragem, a imprensa, a área de hospedagem
e viagens, assistência à presidência e serviço de idiomas, junto com a secretaria da presidência e a presidência. Em outro espaço,
foram alocadas a área de Projetos e a Gestão Administrativa. O financeiro permaneceu com um espaço próprio. Esse conjunto
forma o que pode ser considerado o coração da CBJ já que é de onde partem todas as ações da Confederação.
O rosto da CBJ seria o que foi chamado de setor receptivo, formado pela própria recepção e pela sala VIP. Completando o corpo
da Confederação estaria o setor de treinamento, onde estão localizados o dojô, a copa, a cozinha, os banheiros, os vestiários, os
depósitos e os alojamentos. Aliás, são três depósitos na sede: um para o material esportivo, outro para os utensílios eletrônicos e
outro para os equipamentos de fisioterapia. O aumento da segurança também foi pensado. Além do sistema de monitoramento
através de câmeras ter sido aprimorado, foi implantado um sistema eletrônico de entrada e saída, bloqueando determinados locais
da entidade em horários específicos de acordo com o uso.
“Pensamos também numa proteção maior ao setor financeiro no sentido físico. Antes, qualquer um que entrasse no setor financeiro
poderia ver uma tela de computador com informações confidenciais. Hoje, isso não acontece mais porque todos os computadores
estão voltados para as paredes”, contou Sandro.
Outra inovação foi a criação de um novo espaço para debates entre as equipes, a chamada sala de reunião técnica. Antes, a CBJ
contava somente com um auditório e uma sala de reunião executiva. A nova sala conta com isolamento acústico, uma mesa em
forma de bancada com capacidade para até 12 pessoas e equipamentos de áudio, vídeo e internet para videoconferência com
outras 15 pessoas simultaneamente de qualquer lugar do Brasil e do mundo, o que permite encontros sistemáticos das comissões
técnicas mesmo com seus integrantes espalhados por todo o Brasil.
“As videoconferências são usadas pelas maiores empresas exatamente para evitar deslocamentos e gastos desnecessários”, explicou o gestor administrativo.
Além disso, as salas de reunião técnica e de reunião executiva
e o auditório vão estar ligados entre si por um sistema de imagem. Há ainda um auditório móvel que pode ser montado na
área de treinamento. Assim, se for realizado um curso na CBJ,
será possível que o palestrante fique em um dos três espaços e
fale com até 100 pessoas ao mesmo tempo. Mais uma facilidade
para a Confederação que organiza, constantemente, cursos de
capacitação e seminários.
A reforma da sede mostra, mais uma vez, a vontade da CBJ de
evoluir continuamente.
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para exercitar sua criatividade e inteligência.
No caso da Confederação Brasileira de Judô que possui um escritório de cerca de 1.800 metros quadrados no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, pode-se dizer que a aproximação das diversas áreas funcionais que mais trabalham em conjunto era
fundamental. E foi pensando nisso que o presidente Paulo Wanderley Teixeira, baseado em um estudo apresentado pela gestão
administrativa há dois anos, decidiu no final do ano passado que era hora de remodelar o escritório. Mais do que isso, foram criados
novos espaços e as estruturas de informática, elétrica e de telefonia foram melhoradas e ampliadas para dar conta da crescente
demanda da CBJ.
“Estudos modernos mostram que os funcionários se sentem mais motivados quando a empresa investe na melhoria dos equipamentos e do mobiliário, por exemplo. E a CBJ tem essa preocupação em fazer com que os colaboradores se sintam bem, felizes em
trabalhar aqui. Essa foi a nossa maior motivação para a mudança”, disse o presidente.
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entre as áreas do escritório. Assim, para facilitar a troca de informações, a imprensa e a área de hospedagem e viagens precisavam
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“A CBJ tem a tradição de realizar uma remodelagem física a cada dois anos. Depois do estudo, percebemos que o espaço físico
era suficiente, mas que áreas não estavam bem alocadas. Foi isso que conseguimos mudar”, disse Sandro Teixeira, gestor administrativo.
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outro para os equipamentos de fisioterapia. O aumento da segurança também foi pensado. Além do sistema de monitoramento
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poderia ver uma tela de computador com informações confidenciais. Hoje, isso não acontece mais porque todos os computadores
estão voltados para as paredes”, contou Sandro.
Outra inovação foi a criação de um novo espaço para debates entre as equipes, a chamada sala de reunião técnica. Antes, a CBJ
contava somente com um auditório e uma sala de reunião executiva. A nova sala conta com isolamento acústico, uma mesa em
forma de bancada com capacidade para até 12 pessoas e equipamentos de áudio, vídeo e internet para videoconferência com
outras 15 pessoas simultaneamente de qualquer lugar do Brasil e do mundo, o que permite encontros sistemáticos das comissões
técnicas mesmo com seus integrantes espalhados por todo o Brasil.
“As videoconferências são usadas pelas maiores empresas exatamente para evitar deslocamentos e gastos desnecessários”, explicou o gestor administrativo.
Além disso, as salas de reunião técnica e de reunião executiva
e o auditório vão estar ligados entre si por um sistema de imagem. Há ainda um auditório móvel que pode ser montado na
área de treinamento. Assim, se for realizado um curso na CBJ,
será possível que o palestrante fique em um dos três espaços e
fale com até 100 pessoas ao mesmo tempo. Mais uma facilidade
para a Confederação que organiza, constantemente, cursos de
capacitação e seminários.
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evoluir continuamente.

36

37

Divulgação

DÔ
U
J
A
Ç
N
A
AV

“HOJE QUANDO CHEGO PARA
DAR AULA PERCEBO NO ROSTO
DELES UM SORRISO SINCERO,
CHEIO DE ESPERANÇAS, E SABER
QUE CONTRIBUÍMOS PARA ISSO,
NÃO TEM PREÇO”

>> Cerca de 60 jovens fazem aulas de judô na unidade do projeto em Engenho de Dentro
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Dentre tantas coisas que os Jogos Olímpicos Rio 2016 nos leva a refletir o futuro do esporte e a inclusão
social através das diversas modalidades esportivas. Mais do que formar futuros campeões, o legado
dos Jogos no Rio passa pela transformação pelo esporte. Pela formação de campeões da vida.
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Por tudo isso (aliado também ao viés educacional, para minimizar a evasão escolar, estimular a melhora na qualidade de vida e potencializar o capital social dos moradores das comunidades) a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, através do
Projeto Rio em Forma Olímpico, oferece, em 110 comunidades da cidade, 30 atividades esportivas. Dentre elas o judô, que já atende
cerca de 230 crianças distribuídas nas oito unidades em diferentes regiões.
“Hoje nós damos aulas de judô para 60 crianças só aqui no Engenho de Dentro. Para nós é uma grande vitória, porque vemos que
essas atividades realmente fazem a diferença na vida de cada um deles, os ajudam a ter uma vida melhor. Alguns não têm nem o acompanhamento familiar, às vezes até mesmo pela rotina de trabalho dos pais que precisam correr atrás”, disse Paula Neves, professora da
unidade Igreja Jesus Eucarística, no Engenho de Dentro, que ministra as aulas junto com Emerson Neves.
Além da unidade do Engenho de Dentro, o judô também é oferecido em Bangu (Polo BI), Jacarepaguá (Paróquia São João Batista),
Jardim América (Arca dos Sonhos), Paciência (União Paciência), Realengo (Augusto Pettit), Recreio (Smel VIII) e Santa Teresa (Santa
Teresa II) e recebe crianças e jovens apenas matriculados na rede pública de ensino, que tenham de seis seis a 17 anos. As inscrições
são facilitadas: quem deseja participar precisa apenas comparecer a uma das unidades, preencher uma ficha, apresentar declaração
escolar e certidão de nascimento.

>> O projeto Rio Em Forma Olímpico já tirou centenas de crianças das ruas

“Não podemos receber crianças que não estudam e isso acaba sendo um incentivo para elas, que muitas
das vezes gastavam seus dias nas ruas, não tinham perspectiva nenhuma de vida e acabam voltando
para escola e encontraram nas aulas de judô uma nova maneira de viver. Hoje quando chego para dar
aula percebo no rosto deles um sorriso sincero, cheio de esperanças, e saber que contribuímos para isso,
não tem preço”, completou Paula.
A Unidade também já possibilitou a realização de atividades extra-tatame, que complementam a proposta do projeto. No caso da unidade do Engenho de Dentro, as crianças tiveram oportunidade de rir e de
sentir a adrenalina competitiva.
“Já levamos eles para o circo e para uma competição. E eles ficam felizes e muito satisfeitos, empolgados.
Acreditamos até mesmo que alguns deles podem se tornam grandes atletas no futuro”, contou Emerson
Neves. “Eles ganham muito com tudo isso, os incentivamos a estudar e até a seguir uma vida de atleta,
mas, não posso deixar de ressaltar que o maior presente quem ganha somos nós, professores, que podemos não só ajudar mas presenciar o crescimento de cada um deles. Podemos dizer, diante do quadro de
violência em que vivemos na nossa cidade, que muitas vidas são salvas dentro do tatame, através desse
projeto”, finaliza o professor.
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Projeto Rio em Forma Olímpico, oferece, em 110 comunidades da cidade, 30 atividades esportivas. Dentre elas o judô, que já atende
cerca de 230 crianças distribuídas nas oito unidades em diferentes regiões.
“Hoje nós damos aulas de judô para 60 crianças só aqui no Engenho de Dentro. Para nós é uma grande vitória, porque vemos que
essas atividades realmente fazem a diferença na vida de cada um deles, os ajudam a ter uma vida melhor. Alguns não têm nem o acompanhamento familiar, às vezes até mesmo pela rotina de trabalho dos pais que precisam correr atrás”, disse Paula Neves, professora da
unidade Igreja Jesus Eucarística, no Engenho de Dentro, que ministra as aulas junto com Emerson Neves.
Além da unidade do Engenho de Dentro, o judô também é oferecido em Bangu (Polo BI), Jacarepaguá (Paróquia São João Batista),
Jardim América (Arca dos Sonhos), Paciência (União Paciência), Realengo (Augusto Pettit), Recreio (Smel VIII) e Santa Teresa (Santa
Teresa II) e recebe crianças e jovens apenas matriculados na rede pública de ensino, que tenham de seis seis a 17 anos. As inscrições
são facilitadas: quem deseja participar precisa apenas comparecer a uma das unidades, preencher uma ficha, apresentar declaração
escolar e certidão de nascimento.

>> O projeto Rio Em Forma Olímpico já tirou centenas de crianças das ruas

“Não podemos receber crianças que não estudam e isso acaba sendo um incentivo para elas, que muitas
das vezes gastavam seus dias nas ruas, não tinham perspectiva nenhuma de vida e acabam voltando
para escola e encontraram nas aulas de judô uma nova maneira de viver. Hoje quando chego para dar
aula percebo no rosto deles um sorriso sincero, cheio de esperanças, e saber que contribuímos para isso,
não tem preço”, completou Paula.
A Unidade também já possibilitou a realização de atividades extra-tatame, que complementam a proposta do projeto. No caso da unidade do Engenho de Dentro, as crianças tiveram oportunidade de rir e de
sentir a adrenalina competitiva.
“Já levamos eles para o circo e para uma competição. E eles ficam felizes e muito satisfeitos, empolgados.
Acreditamos até mesmo que alguns deles podem se tornam grandes atletas no futuro”, contou Emerson
Neves. “Eles ganham muito com tudo isso, os incentivamos a estudar e até a seguir uma vida de atleta,
mas, não posso deixar de ressaltar que o maior presente quem ganha somos nós, professores, que podemos não só ajudar mas presenciar o crescimento de cada um deles. Podemos dizer, diante do quadro de
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