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Caro judoca,,
Bem-vindo a mais uma edição de Judô em
Revista!

Agosto é um mês extremamente simbólico para a
Confederação Brasileira de Judô. Ao marcar exatos dois anos para a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no dia
5, iniciamos um mês que nos brinda com presente e futuro do judô
brasileiro em ação. Enquanto jovens promessas disputam os Jogos da
Juventude, na China, a seleção sênior compete o Campeonato Mundial na Rússia. Ambos os eventos cercados de investimentos, preparação e expectativa.
Além disso apresentamos nesse número reportagens especiais sobre
histórico treinamento de campo internacional Sub-21, em Mato Grosso do Sul, e sobre nossa nova casa, o CT de Lauro de Freiras, na Bahia,
bem como entrevistas com o Secretário Nacional de Alto Rendimento,
Ricardo Leyser, e com Sebastián Pereira, um dos grandes peso leve a
vestir nosso quimono. Você conhecerá também um pouco da expectativa acerca do contrato firmado entre CBJ e a TV Globo.
Enfim, não perca tempo... aproveite sua leitura. Até a próxima edição!

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente da Confederação Brasileira de Judô
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Tóquio
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>>Um só judô: homens e mulheres lutaram juntos o Desafio Internacional contra a Argentina

UNIDOS & FORTES
CBJ promoveu em maio primeiro Desafio Internacional Misto
com vitória do Brasil por 5 a 0 sobre a Argentina

JUDÔ EM REVISTA
N O 07 • JULHO 2014

Os Desafios Internacionais já são tradição no calendário do judô nacional. Só em 2014 estão previstos cinco confrontos entre brasileiros e grandes
escolas do esporte. E o mais diferente deles aconteceu no
último dia 31 de maio, no ginásio do Minas Tênis Clube, em Belo
Horizonte. Brasil e Argentina se enfrentaram com equipes mistas,
formadas por duas mulheres e três homens. O Desafio Internacional foi a abertura do BH 360º, projeto da prefeitura da capital
mineira e que contou com eventos em mais de 20 modalidades
com o objetivo de incentivar a prática esportiva na cidade.
Os combates foram abertos pelas mulheres. Pelo Brasil, Érika Miranda (52kg) foi a primeira a subir ao tatame. E a vice-campeã
mundial não levou mais de 30 segundos para imobilizar Andrea
Cayún. Mesma técnica usada por Ketleyn Quadros (57kg) para
vencer a jovem promessa do judô argentino, Paula Delfino, com
pouco mais de um minuto de combate.
Charles Chibana (66kg) foi o responsável por decretar a vitória
brasileira ao fazer 3 x 0 com um ippon sobre Martin Laureano. O
líder do ranking mundial na categoria meio leve (66kg) também
usou a técnica de solo para conseguir a vitória depois de jogar o
adversário duas vezes por yuko.
“Foi uma experiência nova e muito gostosa. Muito legal ver o ginásio lotado, torcida apoiando, Belo Horizonte está de parabéns!”,
disse Chibana.
A luta entre Bruno Mendonça (73kg) e Francisco Cuneo foi dura. Mas o
brasileiro se impôs e venceu por ippon depois de jogar o adversário duas
vezes por yuko e uma por wazari. Para encerrar o Desafio, o confronto
que prometia ser o mais equilibrado entre o atual campeão pan-americano Sub-21, Ivan Duarte, e Gustavo Assis, bronze no mesmo evento,
acabou sendo tranquilo para o brasileiro. Gustavo jogou o argentino três
vezes: uma por wazari e duas por yuko e controlou a luta até o fim..
marca principal
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BRASIL
SUPERA
CUBA EM
VITÓRIA
No segundo Desafio Internacional da temporada, brasileiras e cubanas lutaram em Vitória/ES. Comandadas pela
japonesa Yuko Fujii, que retornou à seleção depois de licença
maternidade, as atletas do Brasil venceram por 3 a 2.
No primeiro combate, até 52kg, Raquel Silva venceu Gretter
Diaz. No leve, a jovem Manoella Costa perdeu para Anayli Hernandez e Erika Ferreira, no meio-médio, foi derrotada por Mailin Carvajal. O 70kg teve o confronto de Nadia Merli com Olga
Ramirez. A vitória da brasileira levou a decisão para o duelo das
pesadas. Claudirene Cezar fechou a série em 3 a 2 ao bater
Gusmari Savigne.
A CBJ, a prefeitura de Vitória e a Federação Espiritossantense
de Judô assinaram um protocolo de intenção para a inclusão
do judô no projeto Educação Ampliada. Um grande legado do
Desafio Internacional.
O evento teve transmissão ao vivo do SporTV e contou com
um bom e animado público no ginásio Tancredo Neves.

SIL
A
R
B
ÉU
F
O
TR

Troféu Brasil 2014 se destaca
pelo excelente nível técnico
e pela ótima organização

Alto rendimento. A expressão que serve para definir os atletas que competem no mais elevado
grau de dificuldade também pode ser usada para
resumir o Troféu Brasil 2014. O evento que, ao lado do

>> A SOGIPA de Maria Portela foi campeã no feminino

Entre os homens, o Minas Tênis Clube foi o campeão superando
o Flamengo/RJ na diferença de bronzes. Ambos os clubes faturaram dois ouros e uma prata. Porém, os mineiros conquistaram
quatro bronzes, enquanto os rubro-negros nenhuma. A categoria
destaque para os mineiros foi o meio-pesado, com Hugo Pessanha no topo seguido por dois outros companheiros de clube:
Luciano Correa e Bruno Altoé.

26 DAS 64 MEDALHAS DO
TROFÉU BRASIL FORAM
CONQUISTADAS POR
ATLETAS DE SELEÇÃO

marca principal

“Com a maior visibilidade do judô, os investimentos aparecem e
o esporte cresce como um todo. Estamos sempre brigando pelo
título e esse ano não podia ser diferente”, disse Sergio Cota, chefe
do departamento de judô do Minas.
Completaram o pódio no masculino a SOGIPA com uma de ouro,
uma de prata e quatro de bronze, o Pinheiros com uma medalha
de ouro, uma de prata e uma de bronze e Associação de Judô
Rogério Sampaio/SP e Associação de Judô do Guarujá/SP com
um ouro cada.
marca secundária / horizontal
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Campeonato Brasileiro Sênior e do Grand Prix Interclubes, forma
a trinca de competições mais importantes do calendário nacional,
foi realizado pela primeira vez em Blumenau, graças à parceria
com a Federação Catarinense de Judô.
“Parabenizo a CBJ pela iniciativa de trazer o Troféu Brasil para
uma cidade como Blumenau que nos acolheu muito bem”, disse
Antônio Carlos “Kiko” Pereira, técnico da SOGIPA/RS.
E o alto nível foi refletido dentro dos tatames. Mais de 40% das
medalhas em disputa foram conquistadas por atletas que fazem
parte de alguma seleção brasileira, seja principal ou de base. SOGIPA/RS e o Minas Tênis Clube/MG ficaram com os títulos no
feminino e no masculino, respectivamente.
A conquista da SOGIPA só foi confirmada na última luta entre as
mulheres no torneio. Rochele Nunes venceu Manoela Inocêncio
(Kiai Kam/SP) na decisão e garantiu o terceiro ouro do clube gaúcho. Na segunda colocação, ficou o Minas Tênis Clube com duas
de ouro e três de prata, seguido pelo Pinheiros/SP com uma de
ouro, uma de prata e quatro de bronze. Na quarta colocação, Associação de Pais e Amigos do Judô de Chapecó (SC) e em quinto
a Associação Meio Oeste de Judô de Joaçaba (SC).

Arquivo CBJ

ALTO
RENDIMENTO
DENTRO E
FORA DO
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Valter França
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Maior Treinamento de Campo Sub-21 já realizado
no Brasil reúne mais de 300 atletas em MS
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Depois de bater o recorde de países e atletas em um
treinamento de campo internacional sênior, em março, em Saquarema/RJ, chegou a vez de as categorias
de base receberem, em casa, alguns dos principais
atletas júnior do mundo para treinamento.

6

No último mês de maio, do dia 19 ao dia 25, foi organizado o maior
Treinamento de Campo Sub-21 da história, que reuniu mais de 300
atletas júnior em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.
Participaram brasileiros dos 26 Estados que estiveram no Campeonato
Brasileiro Sub-21 e judocas do Japão, França, Itália, Estados Unidos e
Porto Rico. A atividade foi realizada em parceria com o Ministério do
Esporte, através da Lei de Incentivo ao Esporte, e com a Federação de
Judô do Mato Grosso do Sul.
“Estamos muito felizes em poder receber todos esses países. É uma
mostra de que o judô brasileiro é respeitado internacionalmente também
na base”, disse Kenji Saito, gestor técnico das equipes de base.
Todos os atletas ficaram hospedados e cumpriram a programação no
mesmo local, o Eco Hotel do Lago, que fica a 25km da capital. No local
foram organizados dois refeitórios, um do dojô com 389 peças de tatame
numa sala de 700m² e uma sala de fisioterapia e médica climatizada.
“Esse intercâmbio vai fazer com que os judocas de todos os países cresçam como atletas”, atestou Ryuzo Testsuya, um dos técnicos japoneses
que estiveram no Brasil, ao lado de Hidekazu Shoda e Masahiko Tomouchi.
“Acredito que progredimos muito na parte técnica, observando grandes
atletas do Brasil, Japão e França. Mas também foi importante para que os
atletas vejam o que os espera quando chegarem ao sênior”, disse José
Garcia Cruceta, técnico e presidente da Federação de Porto Rico.
“Os treinos foram muito fortes e proveitosos para nós, pois nossas atletas
da categoria são fracas em ne-waza e o Brasil tem uma tradição grande
na luta no solo”, comentou a técnica francesa Séverine Vandenhende.

Mais de 20 profissionais da comissão técnica das equipes base da CBJ
estiveram diretamente envolvidos na ação: Kenji Saito, gestor técnico
das equipes de base; Douglas Vieira, técnico da equipe Sub-21 masculina; Andrea Berti, técnica da equipe Sub-21 feminina; Douglas Potrich,
técnico da equipe Sub-18 masculina; Danusa Shira, técnica da equipe
Sub-18 feminina; os assessores técnicos Marcelo Theotônio e Edmilson
Guimarães; Armando Gonzalez, preparador físico; Mariana Corrêa,
psicóloga; Patrícia Vieira, nutricionista; e os fisioterapeutas Gabriela
Zannotti, Cliff Ferreira, Regina Cuattrin e Thiago Ferreira; os médicos
Rodrigo Rodarte e Guilherme Garofo; o assistente administrativo Pedro
Dassoler; o coordenador de logística e produção Thiago Pereira; além
da assessoria de imprensa. A comissão conta ainda com o reforço dos
fisioterapeutas de Campo Grande Gabriel Bogalho e Gláuber Andrade
e com os estagiários Maurício Comim e Tamara Balsani.

“ESSE INTERCÂMBIO VAI FAZER COM
QUE OS JUDOCAS DE TODOS OS
PAÍSES CRESÇAM COMO ATLETAS”
Uma das partes mais importantes da programação foi a integração entre
esses profissionais e os técnicos das Federações Estaduais que participaram do Campeonato Brasileiro e permaneceram no Treinamento de
Campo. Todas as áreas funcionais tiveram a oportunidade de apresentar
o trabalho desenvolvido na seleção e de debater sobre as necessidades
que os atletas têm no período em que estão em seus clubes. Num âmbito maior, o objetivo é criar um padrão de treinamento nacional.
“Nossa preocupação é desenvolver esses talentos. E não há outra forma de fazer isso senão trabalharmos cada vez mais em conjunto com
os clubes e Federações”, disse Saito. “Nós trabalhamos com três pilares
que norteiam todas as nossas avaliações: a segurança, o desempenho
e o banco de dados”..
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>> Mais de 300 jovens judocas

participaram do treinamento de campo internacional Sub-21 em Campo Grande

MEDALHAS SUB-21 por estado

MEDALHAS SUB-18 por estado

O Campeonato Brasileiro Sub-21 foi realizado no final
de semana anterior ao Treinamento de Campo, dias 17 e 18
de maio, em Campo Grande. O evento contou com as presenças do vice-presidente da FJMS, César Paschoal, representando o presidente Marcos Cristaldo; do vereador
de Campo Grande e vice-presidente da CBJ, João Rocha;
e do Deputado Estadual Márcio Fernandes, além do presidente da CBJ, Paulo Wanderley. O Mato Grosso do Sul foi
o grande campeão com cinco medalhas de ouro e três de
bronze. Em segundo ficou o Rio Grande do Sul, seguido
por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além deles,
outros 13 Estados estiveram representados no pódio.

Nos dias 31 de maio e 1º de junho, foi disputado o Campeonato Brasileiro Sub-18 em São Luís, capital do Maranhão.
Prestigiaram o evento o presidente Paulo Wanderley Teixeira; o secretário nacional de esportes de alto rendimento do
Ministério do Esporte, Ricardo Leyser; o presidente e o vice-presidente da Federação Maranhense de Judô, Francisco de Oliveira Neto e Rodolfo Leite. Dezesseis Federações
estiveram representadas no pódio. São Paulo dominou a
competição ao conquistar nove medalhas de ouro e quatro
de prata, seguido de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul e Rio de Janeiro.
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Arquivo Pessoal

Judô para Todos Brasil tem participação recorde
em evento internacional e conquista 10 pódios

>> Judocas com deficiência distintas rompem as barreiras e disputam competição na Itália.
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“Precisamos provar que crianças, jovens e adultos
com qualquer tipo de deficiência são capazes de levarem uma vida normal, embora a visão deles do mundo
seja diferente da nossa”. É o que afirma o professor Ricardo

8

Lucio, coordenador do Judô Para Todos Brasil. O movimento, iniciado
nos anos 80 ganhou força com o passar do tempo e vem se consolidando. A ponto de, recentemente, o Brasil ter ficado em primeiro lugar em uma das etapas do “Judo For All”, uma série de competições
na Europa que reúne atletas com todos os tipos de deficiência. O
evento não tem o intuito competitivo, mas sim o de permitir a inclusão e a integração dos atletas. A participação na Itália teve o apoio da
Confederação Brasileira de Judô.
Com dez judocas, número inédito até então, o Brasil seguiu, em maio
deste ano, para Ravena/ITA com outros três técnicos para a disputa
da XII edição do “Days of Sport as Integration and International Judo
Meeting”. Todos subiram no pódio: foram duas medalhas de ouro com
Diego Correa e Jaqueline Xander; uma de prata com Breno Viola; e sete
de bronze com João Pedro Sarno, Guilherme Queiroga, Ives Dupont,
Nicola Sasso, Orlando Cherem, Felippe Reis e Antônio Lima. Ao final
da competição, que teve a participação da Croácia, Escócia, Holanda,
Itália, Noruega e Reino Unido, foi o Brasil quem faturou o primeiro lugar
no quadro de medalhas.
O movimento já é um sucesso, mas Ricardo Lucio quer mais.. “Já
conquistamos muitas coisas, mas ainda temos muitas barreiras para

derrubar. Hoje trabalhamos com judocas de cinco Estados – Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul – e o
objetivo é conseguir encontrar praticantes com deficiências também
nas regiões Norte e Nordeste”, disse o coordenador.
O coordenador sonha alto. Seu objetivo maior é realizar uma competição internacional no Brasil. “As Olímpiadas vão deixar um legado para
nosso país e nesse embalo, eu sonho com a realização de um campeonato internacional aqui no Brasil”, afirmou ele, que diz já estar dando
os primeiros passos. “Com as viagens que a gente faz, vamos conhecendo os professores de outros países, trocando experiência e visualizando isso. Em breve esperamos convidá-los para mostrar a eles que
também podemos fazer um evento do Judô Para Todos”, finalizou..
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OURO

João Sarno

Diego Correa

(SION/RJ – Síndrome de Down)

(APAE/PR – Múltiplas Deficiências)

Jaqueline Xander

(APAE/PR – Múltiplas Deficiências)

PRATA

Breno Viola
(CRF/RJ –Síndrome de Down)

BRONZE

Antônio Lima
(SION/RJ –Síndrome X-Frágil)

Felippe Reis

(ACRE/SP – Síndrome de Down)

Guilherme Paiva

(SION/RJ – Síndrome de Down)

Nicola Sasso

(SION/RJ – Síndrome Smith Magenis)

Orlando Cherem

(Minas Tênis/MG – Síndrome de Down)

Yves Dupont

(SOGIPA/RS – Síndrome de Down)

COMISSÃO TÉCNICA

Ricardo Lucio – Coordenador
Eurico Jr - Técnico
Lucio Nagahama – Técnico
Rogério Reis – Técnico

JOSÉ
LORETO

DÔ
U
J
U
ME

Do Tatame para a TV

Quem acompanha o dia a dia dos famosos pode
ver, com frequência, José Loreto na TV. Ator de
sucesso e com algumas novelas, filmes e peças
de teatro no currículo, o galã da Rede Globo é
também faixa preta de judô, graduação que
conquistou aos 18 anos. E Loreto usa os ensinamentos da arte de Jigoro Kano também na sua
carreira artística:
“O judô me ajudou em tudo e me ensinou a
ter dedicação e perseverança, fundamentos
básicos também para quem quer ser ator”,
disse Loreto, que pratica o esporte até hoje,
na academia Budokan, em Niterói.
Aos 30 anos, ele continua acompanhando
o judô brasileiro e está na torcida para o
sucesso da modalidade nos Jogos de 2016.
“Sempre assisto às lutas. A torcida é por todos, pelo esporte. E também pelos atletas da
minha academia. Minha mensagem é para
que todos os atletas tenham muita garra,
já que a oportunidade de ser o melhor está
chegando”, disse o ator.
Apesar do sucesso em novelas como Malhação,
Flor do Caribe e Avenida Brasil, José Loreto não
descarta voltar aos tatames para competir futuramente. E pensa alto.
“Um dia ainda quero voltar a competir como master. Quem sabe, em um mundial!”, planejou.
marca principal
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“O JUDÔ ME AJUDOU EM
TUDO E ME ENSINOU A TER
DEDICAÇÃO E PERSEVERANÇA,
FUNDAMENTOS BÁSICOS
TAMBÉM PARA QUEM
QUER SER ATOR”
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BONITO NA
TELINHA
Parceria do esporte olímpico mais vitorioso e a principal
TV do País levam o judô aos quatro cantos do Brasil
Desde o início de 2014 a Confederação Brasileira de “A visibilidade é estupenda, com efeitos muito positivos. A procura pela
Judô (CBJ) conta com um reforço importante para a modalidade aumenta”, afirma o presidente da CBJ. “O judô é um bom
divulgação e crescimento da modalidade: a TV Globo. produto, pois apresenta valores como cidadania, respeito, disciplina,
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N O 07 • JULHO 2014

“Fazer parte da grade da TV Globo é se apresentar para o mundo, se
mostrar para o mundo com mais qualidade e eficácia. E é isso que o
judô brasileiro procura, otimizar e valorizar todas as suas áreas”, diz o
presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira.
O diretor de marketing da CBJ, Mauricio Santos, concorda: “Estamos
prontos para essa parceria. O judô, hoje, é tratado como carro chefe
do esporte brasileiro para os Jogos Rio 2016. E estar juntos à principal emissora do país dará ainda mais visibilidade às conquistas do
nosso esporte.
A TV Globo cobriu de perto o Campeonato Mundial do Rio de Janeiro, em
2013, e prevê um evento ao vivo em sua grade, no segundo semestre, além
de incluir a modalidade em diversas ações, como o Criança Esperança.
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educação e boa convivência são universais.
O contrato firmado inclui a geração de conteúdo e cobertura jornalística
multiplataforma, isto é, não apenas para a televisão, mas também para
internet e demais produtos da emissora.

“A PARCERIA COM A CBJ É
IMPORTANTE NÃO SÓ PARA
A TV GLOBO, MAS SIM PARA
AS ORGANIZAÇÕES GLOBO, O
GRUPO GLOBO COMO UM TODO”
“Para ser grande, o esporte precisa tratar a TV não só como transmissora, mas sim como um parceiro de geração de conteúdo. Nós temos hoje
um circuito de eventos internacionais que foram criados exclusivamente
para atender à TV, respeitando os conceitos mais modernos de televisão e marketing esportivo, o que proporciona visibilidade aos atletas,
patrocinadores e para a própria CBJ”, comenta Mauricio Santos.
O fim da Copa do Mundo de Futebol é o ponto de largada para uma
programação recheada de conteúdo olímpico na TV Globo, onde o judô
será um dos protagonistas.
“A parceria com a CBJ é importante não só para a TV Globo, mas sim
para as Organizações Globo, o Grupo Globo como um todo. Nosso objetivo é trabalhar os conteúdos relevantes em todas plataformas: TV
aberta, TV paga e internet”, ressalta Thiago Meirelles, gerente de produtos da TV Globo. “Estamos saindo do ciclo da Copa do Mundo e, mais
do que nunca, vamos respirar esportes olímpicos até 2016. Entre as diversas modalidades que vamos contemplar, o judô é uma das principais.
E vale ressaltar que ideia não é só mostrar até 2016, porque nós olhamos
o esporte brasileiro sempre para frente”, acrescenta Meirelles.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

11

JUDÔ EM REVISTA
N O 07 • JULHO 2014

14
0
2
L
IA
D
N
MU

Marcio Rodrigues

>> O medalhista olímpico Felipe Kitadai é um dos nove integrantes da seleção masculina

NOVO DESTINO,
MESMO OBJETIVO
Seleção brasileira viaja para a Rússia sonhando
repetir o resultado edição Rio 2013
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A seleção brasileira embarca para a disputa do
Mundial Chelyabinsk, região central da Rússia, no
dia 13 de agosto buscando repetir o feito conquistado há quase um ano no Rio de Janeiro diante do
calor de sua torcida: seis medalhas individuais. E,
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para isso, a Confederação Brasileira de Judô convocou os dezoito
atletas mais bem colocados na atualização do ranking mundial do
dia 14 de julho. Vão representar o Brasil Sarah Menezes (48kg),
Erika Miranda (52kg), Rafaela Silva (57kg), Ketleyn Quadros
(57kg), Bárbara Timo (70kg), Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg) e Rochele Nunes (+78kg). Mariana Barros
(63kg), foi chamada por sua melhor colocação no ranking, mas
acabou cortada no fim de julho devido a uma lesão no ombro. Em
seu lugar entra Mariana Silva. No masculino, foram convocados:
Felipe Kitadai (60kg), Eric Takabatake (60kg), Charles Chibana
(66kg), Alex Pombo (73kg), Victor Penalber (81kg), Tiago Camilo
(90kg), Luciano Correa (100kg), Rafael Silva (+100kg) e David
Moura (+100kg).“Usar o ranking mundial é o critério mais justo
porque valoriza os atletas que tiveram os desempenhos mais significativos nas competições do Circuito Mundial que participaram”, disse Ney Wilson, gestor técnico de alto rendimento da CBJ.

Em 2013, o Brasil bateu seu recorde de medalhas conquistadas no
individual. O Maracanãzinho viu o ouro de Rafaela Silva(57kg), as
pratas de Érika Miranda (52kg), Maria Suelen Altheman (+78kg)
e Rafael Silva (+100kg) e os bronzes de Sarah Menezes (48kg) e
Mayra Aguiar (78kg). Ao todo, o Brasil já faturou 34 medalhas em
Mundiais, sendo 5 ouros, 10 pratas e 19 bronzes. Só na atual gestão
do presidente Paulo Wanderley Teixeira foram 24 pódios.
“Tenho certeza de que o nosso trabalho está sendo bem feito e
isso nos dá segurança de um bom resultado nesse Campeonato
Mundial. Porém, temos que deixar claro que essa é uma das etapas,
uma etapa importantíssima é claro, ao lado dos Jogos Pan-Americanos de 2015 e do Mundial 2015, para os Jogos Olímpicos 2016,
esse sim nosso objetivo final”, disse o presidente Paulo Wanderley.
De acordo com Ney Wilson, o objetivo é melhorar o resultado do
masculino que, no Mundial do Rio, conquistou apenas uma medalha, a prata do pesado Rafael Silva. Um dos destaques do Brasil
é Charles Chibana, número um do mundo na categoria meio leve
(66kg) e que foi ouro no Grand Slam de Tyumen no começo de
julho. O atleta do Pinheiros estreou em Mundiais exatamente no
ano passado e, com uma campanha surpreendente, acabou na
quinta colocação.

O BRASIL JÁ FATUROU
“Venho treinando muito forte e os resultados estão aparecendo. Ano passado pude
fazer uma boa preparação, mas ficou faltando uma medalha. Esse ano, entro para
não errar e chegar ao lugar mais alto do pódio”, disse Chibana.
Há poucos estreantes e muita experiência na equipe que lutará na Rússia: Eric Takabatake (60kg), Alex Pombo (73kg) e David Moura (+100kg), no masculino, e Barbara
Timo (70kg), no feminino. Chelyabinsk cresceu baseada na indústria bélica com fábricas de tanques e mísseis. E os brasileiros terão que estar prontos para as batalhas
que se desenrolaram na Traktor Ice Arena.
marca principal
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34 MEDALHAS
EM MUNDIAIS SÊNIOR,
SENDO 5 OUROS,
10 PRATAS E
19 BRONZES

cores

PROGRAMAÇÃO CAMPEONATO
MUNDIAL CHELYABINSK 2014
24 de agosto

Congresso Técnico e
Sorteio das Chaves
A partir de 14h
Hotel Radisson

25 de agosto

60kg, 48kg
A partir de 11h
Traktor Ice Arena

26 de agosto

66kg, 52kg
A partir de 11h
Traktor Ice Arena

27 de agosto

73kg, 57 kg
A partir de 11h
Traktor Ice Arena

28 de agosto

81kg, 63kg
A partir de 11h
Traktor Ice Arena

29 de agosto

90kg, 70kg, 78kg
A partir de 11h
Traktor Ice Arena

30 de agosto

100kg, +100kg, +78kg
A partir de 11h,
Traktor Ice Arena

31 de agosto

Competição por Equipes
A partir de 11h
Traktor Ice Arena

·

MEDALHAS
DO BRASIL EM
MUNDIAIS SÊNIOR
POR EQUIPES

1971 (Ludwigshafen/GER)
2007 (Rio de Janeiro/BRA)
Chiaki Ishii (93kg/bronze)
João Derly (66kg/ouro), Tiago
1979 (Paris/FRA)
Camilo (81kg/ouro), Luciano
Walter Carmona (86kg/bronze)
Corrêa (100kg/ouro) e João
1987 (Essen /GER)
Gabriel Schilittler (+100kg/bronze)
Aurélio Miguel (95kg/bronze)
2010 (Tóquio/JPN)
1993 (Hamilton/CAN)
Mayra Aguiar (78kg/prata),
Aurélio Miguel (95kg/prata) e
Leandro Guilheiro (81kg/prata),
Rogério Sampaio (71kg/bronze)
Leandro Cunha (66kg/prata) e
1995 (Tóquio/JPN)
Sarah Menezes (48kg/bronze)
Danielle Zangrando (56kg/bronze) 2011 (Paris/FRA)
1997 (Paris/FRA)
Leandro Cunha (66kg/prata),
Aurélio Miguel (95kg/prata),
Rafaela Silva (57kg/prata), Sarah
Edinanci Silva (72kg/bronze) e
Menezes (48kg/bronze), Leandro
Fulvio Miyata (60kg/bronze)
Guilheiro (81kg/bronze) e Mayra
1999 (Birmingham/GBR)
Aguiar (78kg/bronze)
Sebastian Pereira (73kg/bronze) 2013 (Rio de Janeiro/BRA)
2003 (Osaka/JPN)
Rafaela Silva (57kg/ouro), Érika
Mario Sabino (100kg/bronze),
Miranda (52kg/prata), Maria
Edinanci Silva (78kg/bronze) e
Suelen Altheman (+78kg/prata),
Carlos Honorato (90kg/bronze)
Rafael Silva (+100kg/prata), Sarah
2005 (Cairo/EGY)
Menezes (48kg/bronze) e Mayra
João Derly (66kg/ouro) e Luciano Aguiar (78kg/bronze)
Corrêa (100kg/bronze)

Marcio Rodrigues

Site oficial: www.worldjudo2014.ru

MEDALHAS DO BRASIL EM
MUNDIAIS SÊNIOR- INDIVIDUAL

Masculino:
1998, Minsk/BLR (prata)
2007, Pequim/CHN (prata)
2008, Tóquio/JPN (bronze)
2010, Antalaya/TUR (prata);
2011, Paris/FRA (prata)
2012, Salvador/BA (bronze).
Feminino:
2012, Salvador/BA (bronze)
2013, Rio de Janeiro/RJ (prata)

>> No peso leve feminino, Ketleyn Quadros (foto) terá a companhia da campeã mundial Rafaela Silva
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8 MEDALHAS
5 PRATAS
3 BRONZES
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OS ATLETAS DO
MUNDIAL 2014

ÉRIKA DE SOUZA MIRANDA

Categoria: Meio Leve (52kg)
Altura: 162cm Peso: 62kg
Nascimento: 6/6/1987 em Brasília – DF
Clube: Minas Tênis Clube/MG
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2007, 2009,
2010, 2011 e 2013
Pódios em Mundiais: 2° Mundial 2013

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

RAFAELA LOPES SILVA

Categoria: Leve (57kg)
Altura: 165cm Peso: 57kg
Nascimento: 24/4/1992, no Rio de
Janeiro – RJ
Clube: Instituto Reação/RJ
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2009, 2010,
2011 e 2013
Pódios em Mundiais: 1° Mundial 2013 e
2° Mundial 2011

KETLEYN LIMA QUADROS

Categoria: Leve (57kg)
Altura: 164cm Peso: 57kg
Nascimento: 1/10/1987 em Brasília – DF
Clube: Minas Tênis Clube/MG
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2011 e 2013
Pódios em Mundiais: Nenhum

MARIANA DOS SANTOS SILVA

Categoria: Meio Médio (63kg)
Altura: 168cm Peso: 63kg
Nascimento: 22/2/1990 em Peruíbe (SP)
Clube: Minas Tênis Clube - MG
Técnica preferida: Sumi-gaeshi
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2010 e 2011
Pódios em Mundiais: Nenhum

BÁRBARA CHIANCA TIMO

Categoria: Médio (70kg)
Altura: 170cm Peso: 70kg
Nascimento: 10/3/1991 no Rio de Janeiro - RJ
Clube: CR Flamengo - RJ
Técnica preferida: Seoi-nague
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: Nenhuma
Pódios em Mundiais: Nenhum

MAYRA AGUIAR DA SILVA

Categoria: Meio Pesado
Altura: 178cm Peso: 78kg
Nascimento: 3/8/1991 em Porto Alegre – RS
Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: Kosoto-gari
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2007, 2009,
2010, 2011 e 2013
Pódios em Mundiais: 2° Mundial 2010, 3°
Mundial 2013 e 3° Mundial 2011

MARIA SUELEN ALTHEMAN

JUDÔ EM REVISTA
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Categoria: Pesado (+78kg)
Altura: 173cm Peso: 124kg
Nascimento: 12/8/1988 em Amparo - SP
Clube: Associação de Judô Rogério
Sampaio/SP
Técnica preferida: Seoi-nage
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2010, 2011 e 2013
Pódios em Mundiais: 2° Mundial 2013
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ROCHELLE JESUS NUNES

Categoria: Pesado (+78kg)
Altura: 1,69cm Peso: 105kg
Nascimento: 19/06/1989 em Pelotas (RS)
Clube: SOGIPA
Técnica preferida: O-soto-gari
Kumikata: Canhota
Participações em Mundiais: 2009
Pódios em Mundiais: Nenhum

Categoria: Médio (70kg)
Altura: 158cm Peso: 70kg
Nascimento: 14/1/1988 em Júlio de
Castilhos – RS
Clube: Sogipa/RS
Técnica preferida: Ura-nague
Kumikata: Destra
Participações em Mundiais: 2009, 2010,
2011 e 2013
Pódios em Mundiais: Nenhum

ERIC GOMES TAKABATAKE

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

ALEX WILLIAM POMBO DA SILVA

Categoria: Leve (73kg)
Altura: 177cm Peso: 73kg
Nascimento: 21/07/1988 em
Guaratinguetá - SP
Clube: Minas Tênis Clube/MG
Técnica preferida: Ashi-guruma
Kumikata: Destro
Participações em Mundiais: Nenhuma
Pódios em Mundiais: Nenhum

TIAGO HENRIQUE DE
OLIVEIRA CAMILO

Categoria: Médio (90kg)
Altura: 180cm Peso: 90kg
Nascimento: 24/05/1982 em Tupã - SP
Clube: EC Pinheiros/SP
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: 2011, 2010,
2009, 2007, 2005
Pódios em Mundiais: 1° Mundial 2007

Foto de fundo: Guto Marcondes/Fotocom Fotos perfis: Marcio Bruno

MARIA DE LOURDES
MAZZOLENI PORTELA

FELIPE EIDJI KITADAI

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

CHARLES KOSHIRO CHIBANA

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

VICTOR RODRIGUES PENALBER
DE OLIVEIRA

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

LUCIANO RIBEIRO CORRÊA

Categoria: Meio pesado (100kg)
Altura: 189cm Peso: 100kg
Nascimento: 25/11/1982 em Brasília-DF
Clube: Minas Tênis Clube /MG
Técnica preferida: O-soto-gari
Kumikata: Destro
Participações em Mundiais: 2005, 2007,
2009, 2010, 2011 e 2013
Pódios em Mundiais: 1° Mundial em 2007,
3° Mundial em 2005

RAFAEL CARLOS DA SILVA

Categoria: Pesado (+100kg)
Altura: 203cm Peso: 160kg
Nascimento: 11/05/1987 em Campo
Grande - MS
Clube: EC Pinheiros/SP
Técnica preferida: Uchi-mata
Kumikata: Destro
Participações em Mundiais: 2010, 2011 e 2013
Pódios em Mundiais: 2° Mundial 2013
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DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA

Categoria: Pesado (+100kg)
Altura: 192cm Peso: 130kg
Nascimento: 24/8/1987 em Cuiabá/MS
Clube: Kodokan de Cuiabá - MS
Técnica preferida: Yoko-tomoe-nague
Kumikata: Canhoto
Participações em Mundiais: Nenhuma
Pódios em Mundiais: Nenhum
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A dois anos das Olimpíadas do Rio de Janeiro, Jogos Olímpicos da
Juventude reunirão mais de 3500 atletas de 204 diferentes nações.
Judô brasileiro será representado por José Basile e Layana Colman
Não restam dúvidas de que os olhos do mundo olímpico já estão voltados para o Rio de Janeiro, sede
das Olimpíadas de 2016. No entanto, no próximo dia 16 de agosto, em Nanquim, um desvio de olhar será
causado pela abertura da segunda edição dos Jogos Olímpicos da Juventude. Uma das cidades de maior importância histórico-cultural da China, Nanquim receberá mais de 3500 atletas entre 14 e 18 anos, oriundos de 204 países.
Com 88 atletas confirmados até o momento (número que pode chegar até 95 após a última atualização dos rankings mundiais das
modalidades), o Brasil levará uma delegação maior do que a que foi aos Jogos da Singapura, em 2010, quando o país foi representado
por 81 jovens. No judô, uma das 30 modalidades no programa do evento, José Basile e Layana Colman que vestirão o quimono na
busca por medalha.
Nascida no Mato Grosso do Sul, onde ainda reside e treina, Layana Colman chegará à Nanquim com o status de medalhista de bronze
do Mundial Sub-18 que foi realizado em Miami (EUA), em agosto do ano passado. Apesar de conhecer as dificuldades que terá pela
frente na categoria até 52kg, Layana espera repetir o sucesso da compatriota Flávia Gomes, prata nos Jogos da Singapura, em 2010.
“Estou mais madura e treinando mais pesado do que para o Mundial. Já enfrentei a maioria das participantes que estarão nos Jogos
e sei que o nível é alto. Vou dar o meu máximo para chegar ao pódio”, disse a atleta de 17 anos.
No masculino, o judô brasileiro será representado por José Basile, dono de conquistas
nacionais e internacionais Sub-17 e Sub-18, como o bicampeonato do European Cup Cadets, realizado nos anos de 2012 e 2013 na Romênia. Em Nanquim, José Basile competirá
na categoria até 81kg, uma acima da que participa normalmente. Este fato, porém, parece
não alterar em nada a sua confiança.
“Para lutar em uma categoria acima da que costumo competir tenho feito uma preparação focada em ganhar força, resistência e fôlego. Ser mais leve que os meus adversários
não vai me atrapalhar a brigar por uma medalha”, afirmou o santista de 18 anos.
Nos Jogos de Nanquim, o judô contará com a participação de 104 atletas (52
homens e 52 mulheres), que se distribuirão por quatro categorias masculinas (55kg, 66kg, 81kg e 100kg) e quatro femininas (44kg, 52kg, 63kg
e 78kg). Além destas, o judô promoverá a competição entre times mistos, na qual equipes de oito atletas (quatro rapazes
e quatro moças) serão formadas a partir de sorteio controlado misturando países. Todas as disputas do
judô ocorrerão entre os dias 17 e 21 de agosto,
no Ginásio Nanjing Longjiang...
marca principal

marca secundária / horizontal

O QUE SÃO OS
JOGOS OLÍMPICOS
DA JUVENTUDE?
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Reagir ao aumento do índice de obesidade entre os jovens, alarmar
contra todo e qualquer tipo de discriminação, apresentar para os futuros
atletas de alto rendimento os malefícios do doping, e promover o fair play e
a saúde corporal. Estas foram algumas das necessidades que fizeram com que
o Comitê Olímpico Internacional (COI), no dia 6 de julho de 2007, em uma reunião
realizada na Guatemala, decidisse que os Jogos Olímpicos teriam uma versão exclusiva para
os jovens: os Jogos Olímpicos da Juventude, para atletas de 14 a 18 anos.
Os Jogos Olímpicos da Juventude ocorrem em intervalos de quatro anos e também promovem ações
culturais e educacionais.

LAYANA COLMAN
Comida:
Arroz, feijão, salada e bife
Filme:
A Culpa é das Estrelas
Livro:
A Culpa é das Estrelas
Música:
Sou muito eclética, gosto de várias
Outro esporte:
Ginástica
Time de futebol:
Santos
Hobby:
Passear com as primas

JOSÉ BASILE
Comida:
Macarronada
Filme:
Nenhum
Livro:
Nenhum
Música:
Meu gosto é bem variado
Outro esporte:
Futebol, artes marciais, tênis,
atletismo e ginástica
Time de futebol:
Palmeiras
Hobby:
Jogar videogame e sair com os amigos

O BRASIL NOS JOGOS OLÍMPICOS
DA JUVENTUDE DE 2010
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Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, realizada em 2010,
em Singapura, o Brasil foi representado por 81 atletas, sendo dois judocas:
Matheus Machado (66kg) e Flavia Gomes (63kg), que venceu seus três
primeiros combates, chegou até a final e terminou com a medalha de prata.
Além da conquista de Flavia Gomes no judô,
o Brasil subiu ao pódio em outras cinco
oportunidades, totalizando dois
ouros, três pratas e um bronze
e encerrando a competição
na 21ª colocação.
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Foram quatro anos de
trabalho intenso para que o
judô brasileiro conseguisse
pôr em prática seu projeto
mais ousado
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Fotos: Ana Cláudia Felizola/Brasil2016

CENTRO
PAN-AMERICANO:
A REALIZAÇÃO
DE UM SONHO
BRASILEIRO E
CONTINENTAL
Um sonho que começou a ser sonhado há muito tempo
chegou ao seu momento de consolidação no mês de julho.
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O Centro Pan-Americano de Judô, que poderia parecer uma miragem
para o esporte no Brasil e na América Latina num passado não muito
distante, agora está de pé, ostentando uma estrutura invejável mesmo
aos principais lares do judô (e do esporte olímpico) mundial. O ímpeto da
Confederação Brasileira de Judô ao lado da Confederação Pan-Americana de Judô, do Ministério do Esporte, do Governo do Estado da Bahia e
da Prefeitura de Lauro de Freitas tornou possível uma obra complexa e
que já nasceu bem-sucedida. O CT de Lauro de Freitas foi entregue à
CBJ pelo Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e pelo governador da Bahia,
Jacques Wagner no último dia 28 de julho, em solenidade para assinatura
do Termo de Cessão de Uso.
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>>

O Centro Pan-Americano de Judô é entregue para uso à CBJ em
solenidade que contou com o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o
Governador da Bahia, Jacques Wagner, o presidente da CBJ, Paulo
Wanderley Teixeira, entre outras autoridades
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“O objetivo é ter um centro de excelência, referência na América
que vai hospedar atletas de alto rendimento do Brasil e de toda Pan-América, além de convidados internacionais”, orgulha-se o presidente Paulo Wanderley Teixeira.
A aproximação entre o governo baiano de Jacques Wagner e o judô
especificamente para essa obra se mostrou possível após o Mundial
de Equipes de Salvador, em 2009. Ali, os lados viram que algo grande
poderia ser feito para as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. O
trabalho do judô em seu cerne. Desde a base até as seleções nacionais continentais.
“É uma obra magistral que, definitivamente, vai ajudar a todo o judô
do continente. O Brasil está fazendo tudo para que o legado dos
Jogos de 2016 sejam da América e não apenas do país”, acredita o
equatoriano Fernando Ibañez, secretário-geral da CPJ.
A praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, é a casa do empreendimento que será palco da preparação dos atletas de judô dos países da
Pan-América que estarão presentes nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
O investimento total no CPJ foi de cerca de R$ 33 milhões.
O centro possui uma área de 20 mil m² e três prédios, contendo ginásio climatizado com oito áreas oficiais para treinamento e quatro
para competição. A capacidade é de cerca de 1900 pessoas, além do
centro de preparação e recuperação física de atletas e área de estacionamento com 325 vagas; estrutura administrativa com restaurante, museu do judô, centro de capacitação profissional, auditório para
200 pessoas, sala VIP e centro de treinamento; alojamento com dez
suítes, 12 dormitórios duplos, oito quádruplos e sala de jogos; piscina;
quadra poliesportiva; e pista de corrida de 100 metros com quatro
raias para aquecimento dos atletas.
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“É UMA OBRA MAGISTRAL QUE,
DEFINITIVAMENTE, VAI AJUDAR
A TODO O JUDÔ DO CONTINENTE.
O BRASIL ESTÁ FAZENDO TUDO
PARA QUE O LEGADO DOS JOGOS
DE 2016 SEJAM DA AMÉRICA E
NÃO APENAS DO PAÍS”
“A concepção do CPJ foi baseada inicialmente na necessidade de oferecer o melhor conforto ambiental possível para um centro de treinamento levando-se em consideração a sua localização no nordeste brasileiro, especificamente em Lauro de Freitas. Mas, principalmente, teve

“A IDEIA SURGIU NOTANDO
QUE TODAS AS MODALIDADES
DE PONTA TÊM SEU
CENTRO DE TREINAMENTO.
BUSCÁVAMOS ISSO,
A EXCELÊNCIA.”
foco na funcionalidade técnica necessária a um CT de alto rendimento,
pronto para atender as necessidades específicas da modalidade e garantir o alto nível de desempenho técnico dos atletas que utilizarão o
centro”, falou Celso Grion, arquiteto responsável pelo projeto.
O projeto, aliás, já nasceu vencedor. Em 2013, foi premiado na categoria “Edificações Esportivas” do X Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa, oferecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura (CREA) e considerado o mais importante do setor na
América Latina.
“Para transformar o sonho em realidade, uma infinidade de fatores e
estudos foram necessários, desde o próprio projeto de concepção,
até a obra física. Nada, porém, seria materializado sem um bom estudo de viabilidade financeira e um bom plano de marketing realizado
pela equipe da WH Esportes, sem a visão e poder de realização da
CBJ através do presidente Paulo Wanderley Teixeira, sem o apoio
político do Ministério dos Esportes, do Governo da Bahia e da Prefeitura de Lauro de Freitas, sem o bom projeto executivo da Effect
Arquitetura, e sem o grande apoio para o estudo de necessidades
específicas realizado pelo corpo técnico da CBJ”, destacou Grion.
Além de receber equipes para treinamento, o CPJ receberá um núcleo do Avança Judô, projeto social da CBJ que atende a milhares de
crianças em diversos estados brasileiros. Inicialmente, serão beneficiadas 200 crianças e jovens de escolas públicas de Salvador e Lauro
de Freitas, com iniciação na prática do judô, fortalecendo, assim, a
formação da cidadania.
A ordem de serviço, acertando os últimos detalhes para o princípio
das obras, foi assinada em 28 de agosto de 2013, na sede do governo
baiano. Além do presidente da CBJ e do governador baiano, estiveram presentes o secretário de esportes de Lauro de Freitas, Nilton
Vasconcellos, o secretário nacional de alto rendimento, Ricardo Leyser e o Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo.
“A ideia surgiu notando que todas as modalidades de ponta têm seu
centro de treinamento. Buscávamos isso, a excelência. Foram quatro anos de trabalho para formar uma nova realidade nesse sentido.
Estudamos os centros de treinamento da França e do Japão como
referências primordiais. Foi um trabalho feito a muitas mãos”, disse
Maurício Santos, responsável pelo projeto e captação de recursos
desde seu início.
A entrega do CT de Lauro de Freitas à CBJ é um marco para o esporte olímpico nas Américas. O Centro Pan-Americano terá papel
fundamental na estratégia até 2016 e seguirá sendo depois. Se muito
se fala sobre legados, o CPJ será certamente um dos maiores que a
Rio 2016 deixa para o esporte brasileiro..
marca principal
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O CT LAURO DE FREITAS
EM NÚMEROS
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• Ginásio climatizado para treinamentos
e competições
• Alojamento para até 72 atletas
• Auditório para 200 pessoas
• Academia, restaurante e piscina semiolímpica
• Quadra poliesportiva de 18x36m²
• Salas de apoio
• Arquibancada para 1.900 lugares
• Investimento de R$ 43,2 milhões,
sendo R$ 18,3 milhões do Estado da Bahia, R$
19,8 milhões da União, e R$ 5,1 milhões da CBJ
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O Secretário Nacional de Esporte de
Alto Rendimento do Ministério do Esporte
aposta alto no sucesso daqui a dois anos
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Glauber Queiroz / Ministério do Esporte

O judô é um dos esportes considerados “vitais” para o objetivo do Brasil de terminar
entre os dez primeiros no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de
Janeiro. O trabalho de desenvolvimento e lapidação é
contínuo, fruto de uma série de fatores: investimento de
patrocinadores, do Governo Federal, do Comitê Olímpico Brasileiro, bom trabalho realizado por uma comissão
técnica qualificada e novos talentos revelados a cada
dia. Com conhecimento de causa, o Secretário Nacional
de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte,
Ricardo Leyser, é mais um que aposta alto no sucesso daqui a dois anos. Em entrevista à Judô em Revista, ele fala
sobre o trabalho que vem sendo realizado.
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“O JUDÔ BRASILEIRO
CRIOU UMA BASE QUE
NÃO DEPENDE DE SÓ
UMA FONTE DE RECEITA.
(...) PARA CONSEGUIR
ESSE PATAMAR, É
NECESSÁRIO PASSAR
CONFIANÇA E
CREDIBILIDADE.”
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>> Erika Miranda, Sarah Menezes e Rafaela Silva em anúncio do Bolsa Pódio judô é o esporte com mais atletas contemplados
Judô em Revista: Com os resultados conquistados nos últimos ciclos olímpicos, o senhor acha que o judô gera uma
expectativa maior entre os brasileiros?
Ricardo Leyser: Sem dúvida o judô é um esporte que os brasileiros esperam ver no pódio dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016.
No planejamento conjunto do Governo Federal com o Comitê
Olímpico e a CBJ, o judô, modalidade que mais deu medalhas ao
Brasil em Jogos Olímpicos, contribuirá para que o país consiga
alcançar o objetivo de figurar entre as dez potências olímpicas,
em 2016, e manter o desempenho no médio e longo prazos. O
objetivo é que o Brasil conquiste mais medalhas nas modalidades
que já subiram ao pódio na trajetória olímpica e consiga obter
medalhas em novas modalidades. A confiança se deve aos resultados no tatame.

JR: Como o senhor avalia o trabalho administrativo que é
feito na CBJ?
RL: O judô brasileiro criou uma base que não depende de só uma
fonte de receita. Com parceiros públicos e privados, a CBJ ampliou as fontes de financiamento da modalidade. Para conseguir
esse patamar, é necessário passar confiança e credibilidade aos
apoiadores, para que a parceria não seja eventual, mas de longo
prazo. O planejamento da Confederação é visto por outras entidades esportivas como um modelo a ser seguido, tanto pelos
resultados nos tatames quanto pela administração da entidade.
Uma boa gestão implica em respeito aos estatutos, administração
transparente e democrática, planejamento de médio e longo prazos e sustentação financeira, entre outros quesitos.

ENTRE 2011 E 2013, POR MEIO
DE CONVÊNIOS, O MINISTÉRIO
DO ESPORTE DESTINOU

JR: Que exemplo as outras confederações brasileiras podem tirar da CBJ, então?
RL: A confederação é uma das mais atuantes, com projetos, planejamento e estratégia bem definidos para oferecer as melhores condições de treinamento e competição aos atletas, desde a
base até o topo do alto rendimento. Nenhuma modalidade chega
à condição de potência sem ter estrutura que dê suporte ao seu
trabalho. Para se ter ideia, embora nos últimos anos os recursos
públicos para o esporte olímpico tenham aumentado de forma
incomparável, as entidades só conseguem captá-lo e utilizá-lo
se tiverem uma administração bem organizada para cumprir as
exigências legais e os trâmites administrativos, sobretudo na
hora de prestar contas. O rigor no uso de dinheiro público aumentou na proporção do aumento dos próprios recursos, mas
nem todas as confederações se estruturaram para essa nova
situação. A CBJ é uma das entidades que compreenderam a
necessidade de se preparar para aproveitar plenamente essa
oportunidade. Tanto que a Confederação contou, nos últimos
anos, com investimento federal inédito. Somente em convênios
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R$ 298,9 MILHÕES
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PARA O ESPORTE OLÍMPICO
NACIONAL, NUM TOTAL DE
127 CONVÊNIOS COM
40 INSTITUIÇÕES,
ALÉM DO PLANO
BRASIL MEDALHAS.

“OBVIAMENTE QUE O TRABALHO CONTINUADO É DETERMINANTE
EM QUALQUER ÁREA PROFISSIONAL, AINDA MAIS NO ESPORTE DE
ALTO DESEMPENHO. O CONHECIMENTO ESPECIALIZADO É CAPAZ
DE MONTAR EQUIPES VENCEDORAS E INFLUENCIAR RESULTADOS..”

JR: O apoio ao esporte amador no Brasil cresceu nos últimos anos. Isso se deve ao que?
RL: A ampliação dos investimentos para o esporte se deve à
escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos e
dos Jogos Paralímpicos de 2016. A partir da vitória na disputa
pela sede olímpica, em 2009, na Dinamarca, o governo federaintensificou o trabalho para propiciar a melhor preparação que
nossos atletas possam ter, oferecendo-lhes bolsas, materiais e
equipamentos da melhor qualidade, intercâmbios com equipes
de ponta, técnicos e equipes multidisciplinares altamente qualificados, períodos de treinamento no exterior e participação
nas principais competições. Apenas para ilustrar, o judô, com 34
nomes, é o esporte com mais atletas contemplados pela Bolsa
Pódio, investimento público federal direto em atletas com potenciais condições de medalhas em 2016. O programa só contempla atletas que figuram entre os 20 melhores do mundo nas
suas respectivas categorias. Temos convicção de que o judô vai
ser um dos carros-chefe do Brasil para ficar entre os dez primeiros países nos Jogos Olímpicos de 2016.
JR: Qual o tamanho desse investimento?
RL: Entre 2011 e 2013, por meio de convênios, o Ministério do
Esporte destinou R$ 298,9 milhões para o esporte olímpico nacional, num total de 127 convênios com 40 instituições, além do
Plano Brasil Medalhas. Outra vertente do investimento público
é a infra-estrutura esportiva em todo o país. O governo federal
vem apoiando fortemente a construção, reforma e equipagem
de centros de treinamento e outros tipos de instalações, como
ginásios, quadras, campos e pistas em todos os estados, algo
que não ocorria há mais de 50 anos. Essa estrutura é um legado
olímpico fundamental para o esporte brasileiro.
JR: Vemos na CBJ uma preocupação em integrar promessas da base com atletas já consagrados. Esse é o caminho
para o esporte olímpico brasileiro?
RL: Para atingir o topo em novas categorias e manter-se como
potência, é essencial o contínuo desenvolvimento da base e o
oferecimento das melhores condições de treinamento e competição às equipes. O Centro Pan-Americano de Judô, que será
referência para o Brasil e para as Américas, está quase pronto

para inauguração no município de Lauro de Freitas, na região
metropolitana de Salvador/BA. Ele será um exemplo de integração da base com a ponta da alta performance. O novo centro
vai propiciar a lapidação da nova geração em convivência direta
com os atletas já consagrados e contando com a estrutura de
primeira linha, como medicina, fisioterapia e tecnologia do esporte, técnicos, alojamentos. A estruturação da Rede Nacional
de Treinamento de Judô, cujo topo será o CPJ, beneficia todas
as categorias, principalmente as equipes de base, que representarão o país nos próximos anos em todas as grandes competições internacionais. Daí, surgirão novos ídolos que manterão
nosso esporte no pódio.
JR: Como estimular os jovens a iniciarem no esporte em
busca de uma carreira?
RL: O esporte entra na vida das crianças e dos jovens de forma lúdica, como uma opção de lazer e diversão. Para que eles
sigam uma carreira no esporte, a experiência inicial tem de ser
prazerosa. Para que essa experiência tenha efeito, porém, é preciso haver incentivo e estrutura para encadeamento de carreira,
desde a escola ou o clube, até chegar aos centros de treinamento. Os programas de iniciação ao esporte são as principais
portas de entrada dos jovens nas modalidades.
JR: Rosicleia Campos e Luiz Shinohara estão à frente das
seleções de judô há muito tempo. Isso é fundamental para
o sucesso?
RL: Obviamente que o trabalho continuado é determinante em
qualquer área profissional, ainda mais no esporte de alto desempenho. O conhecimento especializado é capaz de montar
equipes vencedoras e influenciar resultados. Rosicleia e o Shinohara estão entre os melhores do mundo e isso é resultante da
combinação da competência profissional deles com a aposta da
Confederação na estabilidade do trabalho da comissão técnica.
O reconhecimento da comunidade olímpica veio com o título de
melhores técnicos entre todas as modalidades no Prêmio Brasil
Olímpico: em 2007 Shinohara venceu e, em 2011, foi a vez de
Rosicleia.
JR: O que o senhor espera do judô nos Jogos Rio 2016?
RL: Apostamos que o judô lidere a campanha brasileira para ficar entre os dez primeiros países nos Jogos Olímpicos de 2016.
Que os 19 pódios olímpicos da modalidade sirvam de inspiração
aos judocas que vão representar o país no Rio 2016!
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com o Ministério do Esporte, a CBJ recebeu cerca de R$ 12,8 milhões entre 2011 e 2013, sem falar de projetos na Lei de Incentivo
ao Esporte, patrocínios de empresas estatais e arrecadação de
loterias (Lei Agnelo-Piva), que também é dinheiro público. É um
volume de investimentos que requer uma equipe administrativa
dedicada e qualificada.

25

26

JUDÔ EM REVISTA
N O 07 • JULHO 2014

27

JUDÔ EM REVISTA
N O 07 • JULHO 2014

Fotos: Arqu

ivo Pessoa

l

BJ
C
A
D
RO
T
EN
D
R
PO

>> Campeonato Pan-Americano - Buenos Aires Argentina 2006

JUDÔ EM SUA
FORMA MAIS PURA
Se o shiai sofreu modificações com o passar do tempo,
o kata se manteve fiel às origens do esporte
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Enquanto o shiai – o combate – do judô, como qualquer
esporte moderno, se modifica e desenvolve durante o
tempo, as bases do esporte idealizado por Jigoro Kano
vivem praticamente intactas por meio do kata. Trata-se
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de um conjunto de práticas fundamentais, um método de estudo especial para transmitir a técnica, o espírito e a finalidade do judô. O
próprio criador do judô teria dito uma vez que “os katas são a essência do judô, sem o qual é impossível compreender o seu alcance.”
São oito os katas principais. Cada um com seus próprios objetivos
e que trazem o judô em seu estado mais original. E a tradição segue viva no Brasil. Com Rioiti Uchida e Luis Alberto Santos, o país
somou os títulos de campeão mundial em três oportunidades (Canadá 2005, França 2006 e Brasil 2007), além de diversos títulos
nacionais e continentais.
O renome é tamanho que Uchida foi escolhido, dentre outros
tantos candidatos, a assumir uma cadeira na Comissão de Kata
da Federação Internacional de Judô, em 2013, após receber

>> Campeonato Mundial de Kata 2005 - Tours - França (Pódio)
Campeão Koshiki-no-kata

OS PRINCIPAIS
KATAS DA
KODOKAN
1. Nage-no-kata
(Formas de jogar):

>> Execução do Tsurikomi-goshi do
Nague-no-kata - Kodokan

“O KATA É A
GRAMÁTICA DO
JUDÔ. ELE PRESERVA
ORIGEM, TÉCNICA,
SENTIDO. NÃO
SE MODIFICA.”

São formas de projeção. É pedido no exame de graduação
para faixa preta. 15 técnicas executadas com os lados direito
e esquerdo. Técnicas de mãos, braços e pernas e sacrifício.
Três técnicas representativas são escolhidas a partir de
cada uma das cinco nagewazas.

2. Katame-no-kata
(Formas de Grappling):
Domínio no solo. 15 técnicas, cinco de imobilização, cinco de
estrangulamento, cinco articulações. São escolhidas a partir
do katame-waza.

3. Kime-no-kata
(Formas de Decisão):
20 Técnicas em posições de joelho e em pé. Punhal e espada também são utilizados. Objetivo é ensinar as técnicas
mais valiosas de uma luta real. Consiste de uma técnica em
duas posições: uma delas ajoelhada e a outra, em pé.

4. Ju-no-Kata
(Formas de Gentileza):
15 técnicas. Prevalece alongamento, flexibilidade. As formas
de ataque e defesa são organizadas em movimentos muito
suaves e expressivos.

5. Kodokan goshin-jutsu
(Formas de Autodefesa):

marca principal

indicações da Confederação Brasileira de Judô, bem
como da Confederação Pan-Americana de Judô.
“O kata é a gramática do judô. Nos últimos tempos,
com a ampla divulgação do esporte no mundo, houve
diversas alterações. Já o kata preserva origem, técnica,
sentido. Não se modifica”, disse à Judô em Revista. “Mas
o kata não parou no tempo. As competições são tão bem
feitas como no shiai. Informatizadas, com sorteio”, frisa.
Atualmente, o calendário nacional conta com Campeonato Brasileiro anual, como o que acontecerá no fim do
ano no Rio Grande do Sul, bem como torneios amistosos.
Além disso, as Federações Estaduais têm suas próprias
competições.
marca secundária / horizontal
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Defesa pessoal da Kodokan. 21 técnicas. Agarramento e
ataque à distancia. Ataques com punhal, bastão e arma de
fogo A técnica moderna de autodefesa consiste em técnicas
de mãos vazias e técnicas com armas.

6. Itsutsu-no-kata
(Formas de Five):
São cinco técnicas. Diz a lenda que Jigoro Kano usava
elementos da natureza. Elemento água: nele, estão condensados os princípios de movimentação e aproveitamento do
ambiente.

7. Koshiki-no-kata
(Formas antigas):

8. Seiryoku-zenyo-kokumin-taiiku:
Muito pouco praticado, mesmo na Kodokan. Exercício de
educação física.

>> Campeonato Pan-Americano - Buenos Aires Argentina 2006
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Não entram na competição. Utiliza armadura dos samurais,
em torno de 50kg. Jigoro Kano revisou e adotou essas
formas de modo a mostrar o conteúdo do judô.
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SEBÁSTIAN
PEREIRA

Wander Roberto / Inovafoto / COB

DA
N
A
E
ND
O
R
PO

marca secundária / horizontal

cores

PERFIL
Nome: Sebástian Rafael Dias Pereira
Data de Nascimento: 17/07/76
Local de Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)
Principais títulos:
1996 – Ouro
Campeonato Mundial Junior
Porto (Portugal)
1996 – Ouro
Campeonato Pan-Americano
San Juan (Porto Rico)
1997 – Ouro
Campeonato Sul-Americano
Medellín (Colômbia)
1997 – Prata
Campeonato Pan-Americano
Guadalajara (México)
1999 – Bronze
Jogos Pan-Americanos
Winnipeg (Canadá)
1999 – Bronze
Jogos Mundiais Militares
Zagreb (Croácia)
1999 – Bronze
Campeonato Mundial
Birmingham (Inglaterra)
2000 – Bronze
Campeonato Sul-Americano
Cochabamba (Bolívia)
2001 – Bronze
Campeonato Sul-Americano
Valdívia (Chile)
2003 – Ouro
Campeonato Sul-Americano
Cuenca (Argentina)
JUDÔ EM REVISTA
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Acer vo CO

iguaçuano trocou o quimono pela camisa social, a faixa preta
pelo cinto de couro e os pés descalços pelos sapatos, mas
seu objetivo principal segue sendo fazer o esporte brasileiro
mais vitorioso. Agora, porém, como Gerente da Unidade de
Performance Esportiva do Comitê Olímpico Brasileiro (COB),
área criada em 2011 visando potencializar o desempenho do
país nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.
“A oportunidade de continuar no universo olímpico surgiu em
2005, quando fui convidado a integrar a área de esportes do
Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-americanos de 2007, onde fui um dos responsáveis pela área
de Competição Esportiva e Gerenciamento de Instalação Esportiva. Após o trabalho realizado em 2007, fui chamado pelo
COB para integrar a área de alto rendimento da entidade, que
cuida da preparação dos atletas de alto rendimento com vistas aos Jogos Olímpicos”, conta Sebástian, que “pendurou o
quimono” precocemente. “Após constantes contusões a partir
de 2001, passei a pensar no pós-carreira. Apesar de bastante
novo, com apenas 25 anos, comecei a me preparar paralelamente para esta transição no futuro. No final de 2002, tive
mais uma grande contusão, desta vez no ombro direito, que
me exigiu sete meses em recuperação. Esse foi o início de minha transição para a vida na área da administração esportiva”
acrescenta Sebástian, hoje com 37 anos.
Além de ter marcado algumas das principais conquistas de
Sebástian como atleta de judô (bronzes nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg/CAN, no Mundial de Birmingham/ING e
no Mundial Militar de Zagreb/CRO), o ano de 1999 também
ficou marcado pelo último dos quatro duelos entre Sebástian
Pereira e aquele que considera o maior de seus adversários: o
norte-americano Jimmy Pedro.
“Tive o privilégio de ter o Jimmy Pedro como grande adversário em minha trajetória. Um exemplo de atleta e pessoa.
Nossos duelos foram sempre de muito respeito e admiração
de ambos os lados, pois eram combates duros e técnicos. Em
1996, ainda muito novo, cheguei à disputa do bronze olímpico bastante concentrado, porém minha falta de experiência
foi fatal diante de um grande atleta, que inclusive lutava em
casa, com a torcida a seu favor. Foi realmente um grande momento e saí feliz com minha atuação, apesar de não ter vindo
a medalha. Outro grande momento foi durante o Mundial de
Birmingham, em 1999, quando fizemos uma semifinal sensacional de muita garra, movimentação e técnica. Nos últimos
15 segundos ele conseguiu contragolpear o meu seoi nage
e chegou à vitória. Após a luta, o ginásio inteiro se levantou aplaudindo o que tinha acabado de assistir”, recorda o
ex peso leve.
É por momentos emocionantes como estes aplausos que, de
vez em quando, Sebástian Pereira deixa um pouquinho de
lado a camisa social, o cinto de couro e os sapatos para fazer
o que mais gosta. Sem nunca abandonar, porém, sua missão
de pensar um futuro mais vitorioso para o esporte brasileiro.
“Sempre que posso coloco o quimono para suar um pouco
e manter o contato com os amigos de longa data. E, desta
forma, ainda posso passar o conhecimento que tenho para os
mais novos”, garante.

B

Na década de 90 e início dos anos 2000, Sebástian Pereira suava sobre tatames ao redor do
mundo em busca de láureas para o judô brasileiro. Passados dez anos de sua aposentaria como atleta, o
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Desempenho e rentabilidade
nunca caminharam tão juntos.
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Os chassis para ônibus Scania são desenvolvidos levando-se em consideração o conforto
dos passageiros, o desempenho oferecido ao motorista e o respeito ao meio ambiente.
Robustos e confiáveis, contam com um potente motor dianteiro, pronto para as mais
diversas exigências de transporte, garantindo o maior torque da categoria. Além de
trazerem a rentabilidade e a confiabilidade presentes em todos os produtos e serviços
Scania, para que o seu ônibus esteja sempre em movimento.
Consulte a sua Casa Scania.

Faz diferença ser Scania.
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facebook.com/ScaniaBrasil

RINO COM

Respeite os limites de velocidade.
www.serief.scania.com.br

JUDÔ EM REVISTA
N O 07 • JULHO 2014

Novos chassis de ônibus Scania
com motor dianteiro.
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Preparação física é aliada dos judocas em
busca de um bom desempenho
A forma física de um atleta influi diretamente nos seus resultados em competições. No judô não é diferente, já que este é um

Arquivo CBJ

esporte que exige fôlego e força de seus praticantes. A preparação física sistematizada de um judoca
deve começar tão logo ele decida-se pela vida de
atleta de alto nível:
“Até esse momento a preparação física é mais generalizada. Na verdade, o quanto antes for iniciada, ela poderá dar
uma boa base para o futuro atleta. Na CBJ temos desde a fase
inicial, quando ele ainda é criança, e segue por toda sua vida esportiva”, afirma Josué Moraes Filho, preparador físico da Seleção
Brasileira Sênior de Judô.
O judô é um dos esportes considerados complexos para preparação, porque não depende só do atleta, mas também
do seu adversário.
“Um judoca tem que estar preparado para lutar, por
exemplo, por 30 segundos até 10 minutos em cada
combate. Então temos que explorar todas essas possibilidades”, explica ele.
Além disto, o preparador físico dos judocas precisa
trabalhar a força e a potência muscular, já que os
combates exigem movimentos rápidos e potentes.
Sem falar nos curtos intervalos de descanso entre
os combates nas competições. Para tanto, o atleta de
judô deve ter seu sistema aeróbio muito desenvolvido,
de modo a manter o alto desempenho durante todos os
combates do início ao fim.
É para atender à excepcional demanda que a preparação de
um judoca de ponta necessita, que o trabalho de preparação
física deve também integrar as ciências do esporte.
“A preparação física na CBJ caminha lado a lado com toda
uma equipe multidisciplinar, com profissionais das áreas de
fisioterapia, nutrição e psicologia. O técnico passa a demanda
para cada atleta e a equipe multidisciplinar planeja e realiza as
atividades e intervenções necessárias de forma integrada”, frisa
Josué. “Estamos todos em sintonia também com os clubes, porque
quando os atletas não estão com a seleção, é lá que estão. E o planejamento de todos envolvidos precisa estar bem alinhado para se chegar
ao melhor resultado”, finaliza Josué.
marca principal

marca secundária / horizontal

“UM JUDOCA TEM QUE ESTAR
PREPARADO PARA LUTAR, POR
EXEMPLO, POR 30 SEGUNDOS ATÉ
10 MINUTOS EM CADA COMBATE”
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A Cielo investe na cultura,
na educação e no esporte
porque acredita no país.
Apoiar o judô, um dos
esportes que mais crescem
por aqui, é incentivar mais
atletas brasileiros a chegar
ao pódio, superar limites
e conquistar seu espaço.
www.cielo.com.br
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CIELO.
PARCEIRA OFICIAL
DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE JUDÔ.
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Por problemas técnicos, a reportagem sobre o Instituto Tiago Camilo
foi publicada com parágrafos trocados na última edição de Judô em
Revista. Reproduzimos aqui o texto corrigido na íntegra.

TRANSFORMANDO
VIDAS

“O PROJETO AINDA É NOVO
E TODOS AINDA SÃO MUITO
CRIANÇAS PARA VIRAREM
ATLETAS PROFISSIONAIS,
MAS QUEM SABE NUM
FUTURO PRÓXIMO.
POSSO DIZER QUE O GRANDE
IPPON DISSO TUDO FOI A
TRANSFORMAÇÃO DO
JUDÔ NA VIDA DELES”

O projeto social de Tiago Camilo na comunidade
de Paraisópolis/SP está prestes a comemorar
dois anos de existência. Parceria do Instituto Tiago Camilo com a União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis (UMCP), na zona sul de São Paulo, o projeto prevê aulas de
judô para crianças e adolescentes carentes.
“Nosso objetivo é levar a filosofia e os ensinamentos do Judô
pra a comunidade. Além disso, proporcionar a prática esportiva
através da modalidade”, afirma Tiago, duas vezes medalhista
olímpico (prata em Sydney 2000 e bronze em Pequim 2008).
Além de criador do projeto, uma vez por mês Tiago faz as vezes de professor no Centro Educacional Unificado (CEU) da
maior comunidade de São Paulo.
“Eu visito o projeto mensalmente e sempre me sinto como um
exemplo para a criançada. Enxergo esse projeto como uma forma de retribuir todas as oportunidades que tive, pois o Brasil
é um País muito desigual e o esporte é uma forma de superarmos isso”, ressalta o peso médio da seleção brasileira.
Para frequentar as aulas de judô, claro, é obrigatório estar matriculado em uma escola.
“Queremos passar toda filosofia do judô, os valores de ética,
respeito e disciplina. Além da oportunidade de vivenciarem
algo diferente dentro do ambiente que eles vivem”. Para tanto,
o engajamento da população local é fundamental. “Temos algumas pessoas da própria comunidade trabalhando conosco,
desde a fundação do projeto”, frisa ele.
Uma das razões da escolha do local, aliás, foi o engajamento.
“Tivemos um contato com o Gilson Rodrigues, líder comunitário e conversamos sobre a realização de um projeto de judô
em Paraisópolis. Já existia um interesse deles e assim tínhamos tudo pronto para começar a atividade”. A ideia, agora, é
expandir o projeto para outras regiões de São Paulo. “Estamos
buscando nesse ano um Projeto Federal para mais quatro pólos na capital paulista. Ainda estamos definido os locais, mas
podemos fazer mais parcerias com os CEU’s”.
Para Tiago, o maior desafio não é só formar judocas em Paraisópolis, mas sim prepará-los para a vida.
“O projeto ainda é novo e todos ainda são muito crianças para
virarem atletas profissionais, mas quem sabe num futuro próximo. Posso dizer que o grande ippon disso tudo foi a transformação do judô na vida deles”, finaliza Tiago..
marca principal
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Instituto Tia

go Camilo

Projeto social de Tiago Camilo completa dois anos em julho,
com 230 crianças praticando ativamente o judô em Paraisópolis
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SARAH MENEZES
INSPIRA CRIANÇAS
NO PIAUÍ

Marcio Rodrigues

Campeã olímpica leva o judô para centenas de crianças
em Teresina, sua terra natal, através do Projeto Superação

A piauiense Sarah Menezes é hoje uma das principais referências do esporte olímpico brasileiro. Coroada com o ouro olímpico nos Jogos de Londres-2012, a judoca decidiu usar sua influência esportiva para passar adiante os valores da modalidade em busca de transformação de
centenas de jovens. “É um orgulho poder ter ajudado a Sarah a se tornar esse grande nome do judô nacional. Eu vi
de perto o crescimento delas nas competições estaduais, depois nacionais até chegar nas internacionais. A história dela é
um grande incentivo para essas crianças”, disse Danys Queiroz, presidente da Federação Piauiense de Judô.
Sarah fundou em sua cidade natal, Teresina/PI, o Projeto Superação, fruto da parceria entre a Associação de Judô Expedito
Falcão e a Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Educação. O projeto, que começou em 2012 com
110 crianças, hoje já conta com cinco vezes mais aspirantes a judocas. O Projeto Superação cresce e aparece, provando
que o Brasil tem potencial para encontrar atletas fora dos grandes centros. O próximo passo, segundo Sarah, é desbravar
o interior do estado.
Judô em Revista: Quais os objetivos do Projeto Superação em Teresina?
Sarah Menezes: Nosso principal objetivo é tentar popularizar o judô na nossa cidade, para manter nossos bons resultados
em nível nacional.
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JR: Você se orgulha de ter um projeto social na sua cidade natal, fora dos principais centros esportivos do País?
SM: Acredito que, hoje, o judô no Brasil já é descentralizado. Não existe mais apenas no Rio de Janeiro e São Paulo mas
também em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e, por que não, Piauí.
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JR: Com quantos núcleos o projeto conta atualmente?
SM: Hoje temos cerca de 550 crianças em seis núcleos, sendo cinco em escolas públicas municipais e um núcleo no Centro de Treinamentos onde eu também treino. Sempre com um grande
engajamento e apoio da comunidade.
JR: Que tipo de aprendizado você quer passar para essas crianças?
SM: Queremos passar a mensagem de que todos nós somos capazes de conseguir o que sonhamos.
JR: Você já vê atletas em potencial entre seus alunos?
SM: Temos garotos talentosos sim, mas é preciso ter calma com esses talentos para que um
dia cheguem lá.
JR: Quais foram os grandes “ippons” atingidos pelo projeto até agora?
SM: Em pouco mais de um ano já temos garotos classificados para o Brasileiro, além de termos
ajudado muito na educação dessas crianças. Acredito que um grande benefício do Superação
foi ajudar às crianças a saírem da rua, dar um objetivo nas suas vidas e mostrar que elas podem
ser vencedoras. Se não for pelo esporte, pode ser em qualquer outra coisa.
JR: Existe planos de expandir o projeto para outras ?
SM: Sim, queremos levar o Projeto Superação para o interior do estado do Piauí.
JR: Qual a importância de atletas como você de participarem de projetos sociais como
este?
SM: É importante para mostrar que se tivermos um objetivo e nos dedicarmos bastante, tudo
é possível. Eu não tenho família rica e consegui realizar meu sonho, inspirada pelo meu sensei
Expedito Falcão.
marca secundária / horizontal
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“ ACREDITO QUE UM GRANDE
BENEFÍCIO DO SUPERAÇÃO
FOI AJUDAR ÀS CRIANÇAS
A SAÍREM DA RUA, DAR UM
OBJETIVO NAS SUAS VIDAS
E MOSTRAR QUE ELAS
PODEM SER VENCEDORAS”
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