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EVENTO

CIDADE

UF

PAÍS

01 a 16

Treinamento de Campo Internacional IJF - M

Tóquio

03 e 04

Troféu Brasil Interclubes/ Qualifying Grand Prix 2014

Blumenau

JPN

06 a 20

Treinamento de Campo Internacional IJF - F

Tóquio

17 e 18

Campeonato Brasileiro Sub-21

Campo Grande

MS

BRA

19 a 24

Treinamento de Campo Brasileiro Sub 21/Seleção

Campo Grande

MS

BRA

28/05 a 04/06

Circuito Mundial Sub 21 - Fase 4 M/F

Leibnitz

31 e 01

Campeonato Brasileiro Sub-18

São Luis

06 a 08

Grand Prix Cuba - F & M

Havana

CUB

14 e 15

Continental Open - F & M

San Salvador

ESA

19 a 24

Circuito Mundial Sub 21 - Fase 5 M/F

Panamá

PAN

04 a 06

Grand Prix F & M

Ulaanbaatar

MGL

05 a 09

Concentração Pan Americano Sub 18 e sub 21

Pindamonhangaba

10 a 13

Campeonato Pan Americano Sub 18 e Sub 21

San Salvador

ESA

12 e 13

Grand SlamF &M

Tyumen

RUS

14 a 16

Treinamento de Campo Internacional IJF - F & M

Tyumen

RUS

05 a 09

Concentração Sul Americano Sub 18 e sub 21

Pindamonhangaba

Campeonato Sul Americano Sub 18 e Sub 21

Santa Cruz

BOL

17 a 24

Treinamento de Campo Internacional IJF - F

Colônia

GER

23/07 a 06/08

Circuito Mundial Sub 21 - Fase 6 M/F

Praga e Berlim

CZE e GER

26 e 27

Panamerican Open - M/F

Santiago

CHI

02 e 03

Panamerican Open - M/F

Miami

USA

09 e 10

Campeonato Brasileiro Sub-15

Macapá

13 a 20

Aclimatação Campeonato Mundial M/F

Paris

23 e 24

Campeonato Brasileiro Sub-13

João Pessoa

22/08 a 07/09

Estágio Técnico Internacional Sub 21

Tóquio

JPN

25 a 31

Campeonato Mundial Individual e Equipes

Chelyabinsk

RUS

05 a 07

Jogos Escolares da Juventude 12 a 14 anos

Londrina

12 e 14

Grand Prix - F & M

Rijeka

12 a 14

Festival Olímpico Pan Americano

Cidade do México

20 e 21

Campeonato Brasileiro Sub-23

Natal

SC

BRA
JPN

AUT
MA

SP

SP

AP

BRA

BRA

BRA

BRA
FRA

PB

PR

BRA

BRA
CRO
MEX

RN

BRA

Campeonato Sul Americano Sub 15 e Sub 13

A definir

18 e 19

Campeonato Brasileiro Sênior

Fortaleza

CE

VEN
BRA

16 a 19

Concentração Mundial Sub 21

Pindamonhangaba

SP

BRA

20 a 27

Campeonato Mundial Sub 21

Miami

20 a 22

Treinamento de Campo Sênior / Seleção

Fortaleza

30 a 02

Campeonato Pan Americano Sub 15 e Sub 13

Guaynabo

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

27 a 30

Seletiva Nacional sub18 e sub21 2015

A definir

BRA

27 a 29

Grand Prix F & M

Jeju

KOR

05 a 07

Grand Slam - F & M

Tóquio

JPN

08 a 10

Treinamento de Campo Internacional IJF - F & M

Tóquio

JPN

19 e 20

Seletiva Nacional Rio 2016 - III Etapa

A definir

BRA

EUA
CE

BRA
PUR
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Esse símbolo que cada atleta e todos nós carregaremos com orgulho no peito é a síntese do
que chamamos de “Preparados para Vencer”.
E só vencemos com um trabalho realizado a
muitas mãos: através do apoio de nossos patrocinadores, da participação primordial de cada
Federação e seus clubes, do investimento nas
categorias de base, do suporte do Ministério do
Esporte e do Comitê Olímpico Brasileiro e da
parceria de atletas atuais e passados. Tudo isso
você vai ver nas próximas páginas desta edição
da Judô em Revista.
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O ano de 2014 é mais um marco na história da
Confederação Brasileira de Judô. Temos uma
nova identidade visual – moderna e vencedora,
como nós. Foram nove meses de muita pesquisa e reuniões para que nascesse uma marca
forte e que refletisse cada um de nossos atributos e valores: transparência, transformação,
organização, superação, carisma, vibração, inspiração, juventude com maturidade.

DEZEMBRO NOVEMBRO

DO
EM E
G
SA ENT
N
ME ESID
PR

14
0
2
O
I
R
Á
ND
E
L
CA

3

E
C
I
ÍND
Caro judoca, caro amigo,

18
22

Um abraço,

28

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente da Confederação
Brasileira de Judô

30
Presidente: Paulo Wanderley Teixeira
1o Vice-Presidente: Marcelo França Moreira
2o Vice-Presidente: João Batista da Rocha
3o Vice-Presidente: Francisco de Carvalho Filho
Judô em Revista é uma publicação oficial da Confederação Brasileira de
Judô com tiragem de 1.000 exemplares e distribuição gratuita.
Jornalista Responsável: Manoela Penna | www.inpressmediaguide.com.br
Textos: Luiz Freitas, Luis Garcia, Gisele Fernandes e Valter França
Design e diagramação: Daniela Genuino Smith | www.dgscreative.com
cbj.com.br

@noticiascbj

brasiljudo

@noticiascbj

sitecbj

34
36
38
40

MAIO
JUNHO

Pelo Mundo

As novas regras do esporte

Meu Judô

Max Tromboni

Base

À imagem e semelhança
rumo ao topo

Especial Branding CBJ
Preparados para vencer

Entrevista

Marcus Vinícius Freire

Por Onde Anda

Edinanci Silva

Sênior

Conquista da América

Judoca Saudável
Saúde da mulher

Por Dentro da CBJ

A nobre arte de montar,
desmontar e guardar

Avança Judô

Transformando vidas

Como funciona o
judô brasileiro

EVENTO

CIDADE

UF

PAÍS

01 a 16

Treinamento de Campo Internacional IJF - M

Tóquio

03 e 04

Troféu Brasil Interclubes/ Qualifying Grand Prix 2014

Blumenau

JPN

06 a 20

Treinamento de Campo Internacional IJF - F

Tóquio

17 e 18

Campeonato Brasileiro Sub-21

Campo Grande

MS

BRA

19 a 24

Treinamento de Campo Brasileiro Sub 21/Seleção

Campo Grande

MS

BRA

28/05 a 04/06

Circuito Mundial Sub 21 - Fase 4 M/F

Leibnitz

31 e 01

Campeonato Brasileiro Sub-18

São Luis

06 a 08

Grand Prix Cuba - F & M

Havana

CUB

14 e 15

Continental Open - F & M

San Salvador

ESA

19 a 24

Circuito Mundial Sub 21 - Fase 5 M/F

Panamá

PAN

04 a 06

Grand Prix F & M

Ulaanbaatar

MGL

05 a 09

Concentração Pan Americano Sub 18 e sub 21

Pindamonhangaba

10 a 13

Campeonato Pan Americano Sub 18 e Sub 21

San Salvador

ESA

12 e 13

Grand SlamF &M

Tyumen

RUS

14 a 16

Treinamento de Campo Internacional IJF - F & M

Tyumen

RUS

05 a 09

Concentração Sul Americano Sub 18 e sub 21

Pindamonhangaba

Campeonato Sul Americano Sub 18 e Sub 21

Santa Cruz

BOL

17 a 24

Treinamento de Campo Internacional IJF - F

Colônia

GER

23/07 a 06/08

Circuito Mundial Sub 21 - Fase 6 M/F

Praga e Berlim

CZE e GER

26 e 27

Panamerican Open - M/F

Santiago

CHI

02 e 03

Panamerican Open - M/F

Miami

USA

09 e 10

Campeonato Brasileiro Sub-15

Macapá

13 a 20

Aclimatação Campeonato Mundial M/F

Paris

23 e 24

Campeonato Brasileiro Sub-13

João Pessoa

22/08 a 07/09

Estágio Técnico Internacional Sub 21

Tóquio

JPN

25 a 31

Campeonato Mundial Individual e Equipes

Chelyabinsk

RUS

05 a 07

Jogos Escolares da Juventude 12 a 14 anos

Londrina

12 e 14

Grand Prix - F & M

Rijeka

12 a 14

Festival Olímpico Pan Americano

Cidade do México

20 e 21

Campeonato Brasileiro Sub-23

Natal

SC

BRA
JPN

AUT
MA

SP

SP

AP

BRA

BRA

BRA

BRA
FRA

PB

PR

BRA

BRA
CRO
MEX

RN

BRA

Campeonato Sul Americano Sub 15 e Sub 13

A definir

18 e 19

Campeonato Brasileiro Sênior

Fortaleza

CE

VEN
BRA

16 a 19

Concentração Mundial Sub 21

Pindamonhangaba

SP

BRA

20 a 27

Campeonato Mundial Sub 21

Miami

20 a 22

Treinamento de Campo Sênior / Seleção

Fortaleza

30 a 02

Campeonato Pan Americano Sub 15 e Sub 13

Guaynabo

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

27 a 30

Seletiva Nacional sub18 e sub21 2015

A definir

BRA

27 a 29

Grand Prix F & M

Jeju

KOR

05 a 07

Grand Slam - F & M

Tóquio

JPN

08 a 10

Treinamento de Campo Internacional IJF - F & M

Tóquio

JPN

19 e 20

Seletiva Nacional Rio 2016 - III Etapa

A definir

BRA

EUA
CE

BRA
PUR

JUDÔ EM REVISTA
N O 06 • MAIO 2014

12

Um ano na vida de um judoca da
seleção brasileira sênior

JULHO

10

Vida de Atleta

AGOSTO

Aproveite a leitura!

08

Calendário

SETEMBRO

Esse símbolo que cada atleta e todos nós carregaremos com orgulho no peito é a síntese do
que chamamos de “Preparados para Vencer”.
E só vencemos com um trabalho realizado a
muitas mãos: através do apoio de nossos patrocinadores, da participação primordial de cada
Federação e seus clubes, do investimento nas
categorias de base, do suporte do Ministério do
Esporte e do Comitê Olímpico Brasileiro e da
parceria de atletas atuais e passados. Tudo isso
você vai ver nas próximas páginas desta edição
da Judô em Revista.

03
04

DATA

OUTUBRO

O ano de 2014 é mais um marco na história da
Confederação Brasileira de Judô. Temos uma
nova identidade visual – moderna e vencedora,
como nós. Foram nove meses de muita pesquisa e reuniões para que nascesse uma marca
forte e que refletisse cada um de nossos atributos e valores: transparência, transformação,
organização, superação, carisma, vibração, inspiração, juventude com maturidade.

DEZEMBRO NOVEMBRO

DO
EM E
G
SA ENT
N
ME ESID
PR

14
0
2
O
I
R
Á
ND
E
L
CA

3

CB J

“O tempo é relativo e não pode ser medido
exatamente do mesmo modo e por toda a parte”,
já disse o gênio Albert Einstein. Quantas vezes já não
tecemos o comentário: “Nossa, como esse ano passou rápido!”.
Ou o contrário: “Nossa, esse ano foi arrastado...”. Olhando os
números de um ano na vida de um judoca da seleção sênior
é fácil constatar que os 365 dias ainda seriam poucos senão
houvesse um planejamento minucioso e individualizado para
cada um deles. Normalmente, um atleta do nível de seleção
brasileira defende entre cinco e sete instituições em diferentes
competições ao longo do ano. Compete pelo clube em etapas
do circuito estadual, no Troféu Brasil e no Grand Prix Nacional
Interclubes; pela Federação Estadual em campeonatos nacionais
organizados pela CBJ; pela instituição de ensino em jogos
escolares ou universitários; pela Confederação Brasileira do
Desporto Universitário no Mundial Universitário; pela Comissão
Desportiva Militar do Brasil nos campeonatos militares; pelo
Comitê Olímpico Brasileiro em Jogos Sul-americanos, Panamericanos e Olimpíadas; e pela Confederação Brasileira de Judô
em campeonatos da Federação Internacional de Judô.
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27 DIAS VIAJANDO PARA 9
TREINAMENTOS E 6 COMPETIÇÕES

4

A responsabilidade de organizar a agenda dos atletas priorizando
as competições mais importantes e selecionando os nomes
que representarão cada uma das instituições, especialmente
nos Mundiais, é da Confederação Brasileira de Judô. A gestão

de alto rendimento trabalha atualmente com cerca de 60 atletas
por ano em sua área de investimento. Para se ter uma noção,
só com a seleção, um atleta passa, em média, 127 dias viajando
seja para treinamentos – nove ao longo do ano – ou para as seis
competições que participa.
“As instituições entenderam que nós tínhamos o know-how para
fazer esse planejamento. E isso deu certo já que tivemos recordes
de medalhas no Mundial Militar, na Universíade e no Mundial de
Judô em 2013”, disse Ney Wilson.
E a saúde do atleta é prioridade para a CBJ. Todo começo de
temporada, a seleção se reúne e realiza uma grande bateria de
exames, cada vez mais específicos. Ao longo do ano, cada atleta
passa em média por 38 avaliações e 19 exames médicos. Em 2014,
por exemplo, a novidade foi a polissonografia, que analisa o sono.

38 AVALIAÇÕES E 19 EXAMES MÉDICOS
“Sabemos que no alto rendimento os detalhes fazem a diferença.
Uma noite mal dormida, onde o atleta não vai chegar à fase
regenerativa do sono, pode causar um acúmulo de cansaço, piorar
o desempenho nos treinos e, num estágio avançado, provocar
uma lesão”, disse o Dr. Breno Schor, médico da CBJ. Completam o
time na área de saúde, os médicos Tathiana Parmiggiano, Mateus
Saito, Guilherme Garofo e Rodrigo Rodarte.
Ainda dentro do campo da saúde, outro ponto em que a gestão
de alto rendimento da CBJ realiza um trabalho de orientação
e avaliação é em relação ao doping. Também nessa primeira
concentração do ano, todos os atletas recebem uma palestra

INVESTIMENTO DE R$145 MIL
DA CBJ EM CADA ATLETA
Entre os profissionais estão duas nutricionistas, duas psicólogas,
dois estrategistas, dois preparadores físicos, um massoterapeuta
e nove fisioterapeutas. A quantidade já deixa clara a importância
da área de fisioterapia dentro do alto rendimento. Mas se engana
quem pensa que o papel deles se resume à recuperação de
traumas. Hoje, a fisioterapia preventiva é até mais importante do
que as atividades praticadas depois de uma lesão ou cirurgia. Um
atleta da seleção sênior faz, em média, 132 horas de fisioterapia
por ano, o que equivale a cinco dias e meia inteiros com esses
profissionais.
“Um dos benefícios que a fisioterapia preventiva traz é diminuir
as lesões e, assim, conseguir prolongar a vida competitiva em alta
performance”, disse Marcus Vinícius Gomes. Além dele, atuam
como fisioterapeutas da seleção principal Fábio Minutti, Thiago
Takara, Priscila Marques, Roberta Mattar, Gláucio Paredes, Gabriel
Bogalho, Camila Oliveira, Rafael Pereira e José Eduardo Arruda.
A preparação física também consome uma fatia importante
da vida de um atleta. São 240 horas, ou seja, dez dias inteiros
dedicados a melhorar ou a retomar o condicionamento. Nessa
área, é ainda mais importante a comunicação com o planejamento
já que são eles os responsáveis por deixar os atletas no ápice
da forma nas competições-alvo do ano. Ao mesmo tempo, zelam
para que os atletas não ultrapassem os limites do treinamento
físico, o chamado overtraining, e venham a se lesionar por conta
disso.
“A periodização correta é fundamental. Aumentar ou abaixar a
carga e intensidade do treinamento faz com o que o atleta tenha
mais ou menos fôlego para agüentar uma luta”, explica Wagner
Zaccani, preparador físico da seleção ao lado de Josué Moraes.
Parte importante da vida de um atleta, especialmente em um

marca secundária / horizontal

cores

A SELEÇÃO
SÊNIOR
2014
48kg

78kg

81kg

Sarah Menezes
Gabriela Chibana
Nathália Brigida

Mayra Aguiar
Samanta Soares
Renata Januário

Leandro Guilheiro
Victor Penalber
Gustavo Assis

52kg

+78kg

90kg

Érika Miranda
Raquel Silva
Jéssica Pereira

Maria Suelen
Altheman
Rochele Nunes
Claudirene Cézar

Tiago Camilo
Eduardo Santos
Eduardo Bettoni
Silva

60kg

100kg

Felipe Kitadai
Diego Santos
Allan Kuwabara

Renan Nunes
Luciano Corrêa
Rafael Buzacarini
Hugo Pessanha

57kg
Rafaela Silva
Ketleyn Quadros
Flávia Gomes

63kg
Mariana Barros
Mariana Silva
Katherine Campos

70kg
Maria Portela
Nádia Merli
Bárbara Timo

66kg
Charles Chibana
Luiz Revite
Vinicius Sakamoto

73kg
Bruno Mendonça
Alex Pombo
Marcelo Contini

+100kg
Rafael Silva
David Moura
Walter Santos
Gabriel Santos
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Fizemos um raio-x dos 365 dias de um
judoca da seleção brasileira sênior

marca principal

o/COB

VIDA DE ATLETA

llo Branc

>> Felipe Kitadai aos cuidados de Hans Peter Strubreiter. A área médica é uma entre tantas outras à serviço da seleção brasileira.

“O controle antidopagem coíbe qualquer tentativa de tirar
vantagem de uma forma ilegal e, ao mesmo tempo, mostra que
para ser o melhor o que se tem que fazer é treinar”, disse o meio
pesado Rafael Buzacarini, que foi testado três vezes ano passado.
E para planejar, cuidar da saúde dos atletas e orientá-los em
diversos campos, os judocas contam com um batalhão de
pessoas trabalhando em prol do sucesso deles. No planejamento
e logística estão envolvidos além do gestor Ney Wilson, o gerente
Amadeu Moura, os técnicos Luiz Shinohara e Rosicleia Campos
e os técnicos-auxiliares Fúlvio Miyata, Mário Tsutsui, Mário
Sabino e Danielle Zangrando e os assistentes administrativos
Anna Beatriz Santos, Bernardo Seabra e João Gabriel Pinheiro.
Mas ainda existem mais de 30 outros profissionais ligados
diretamente, e outros tantos indiretamente, com o alto
rendimento. O investimento da CBJ em cada atleta da seleção é
de 145 mil reais por ano, em média, para manter toda a estrutura
de equipamentos, materiais, recursos humanos e viagens.

re Caste

4 EXAMES ANTIDOPING E 19
PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS

esporte com categorias de peso, é controlar a alimentação. Na
seleção principal essa é a função das nutricionistas Gisele Lemos
e Roberta Lima. O cuidado é intenso já que um judoca da seleção
gasta cerca de 3500 calorias por dia.
“O nosso trabalho, assim como o do restante da comissão técnica,
tem que ser bastante individualizado, especialmente porque
temos atletas que não podem ultrapassar os 48kg e outros com
mais de 150kg. Além disso, precisamos ter um contato constante
com os clubes para que no período em que os atletas não estão
em competição ou treinamento, eles mantenham o controle”,
disse Roberta Lima.
Se qualquer pequeno detalhe pode fazer a diferença entre
conquistar um ouro olímpico e ficar fora do pódio, conhecer
os adversários é fundamental. Mais ainda, é preciso estudar os
principais oponentes. E todo o atleta tem que fazer seu dever de
casa. A CBJ disponibiliza aos judocas da seleção principal um
grande acervo com lutas de atletas do mundo todo, que é usado
constantemente pelos brasileiros. São, em média, 623 horas de
vídeo scouts estratégicos assistidos por cada atleta no ano.
“Não há mais espaço para surpresas. Precisamos conhecer os
adversários mas também os próprios atletas da seleção. Por isso,
são feitas observações e análises dentre da seleção brasileira
como forma de ajudá-los a continuar evoluindo”, disse Ricardo
Lúcio, um dos estrategistas ao lado de Leonardo Mataruna,
responsável pelo departamento.
E ainda tem que sobrar tempo para as 864 horas por ano que o
atleta passa treinando no tatame e para as dezenove palestras
sobre os mais diversos temas. E todo esse tempo dedicado com
um objetivo: ter um tempo para ouvir o Hino Nacional e ver a
bandeira do Brasil tremulando.

Alexand

Arquivo

-X
O
I
RA

com detalhes a respeito dos produtos que podem ou não ser
usados e, os mais novos, são informados dos detalhes do exame.
Considerando os testes feitos logo após as competições e os
off competition realizados pela WADA – a agência mundial
antidoping -, pela FIJ e pela CBJ, os atletas da seleção passam,
em média, por quatro testes antidoping por ano. Só em 2013, a
Confederação Brasileira de Judô realizou 55 testes por conta
própria.
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do circuito estadual, no Troféu Brasil e no Grand Prix Nacional
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Desportiva Militar do Brasil nos campeonatos militares; pelo
Comitê Olímpico Brasileiro em Jogos Sul-americanos, Panamericanos e Olimpíadas; e pela Confederação Brasileira de Judô
em campeonatos da Federação Internacional de Judô.

JUDÔ EM REVISTA
N O 06 • MAIO 2014

27 DIAS VIAJANDO PARA 9
TREINAMENTOS E 6 COMPETIÇÕES
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A responsabilidade de organizar a agenda dos atletas priorizando
as competições mais importantes e selecionando os nomes
que representarão cada uma das instituições, especialmente
nos Mundiais, é da Confederação Brasileira de Judô. A gestão

de alto rendimento trabalha atualmente com cerca de 60 atletas
por ano em sua área de investimento. Para se ter uma noção,
só com a seleção, um atleta passa, em média, 127 dias viajando
seja para treinamentos – nove ao longo do ano – ou para as seis
competições que participa.
“As instituições entenderam que nós tínhamos o know-how para
fazer esse planejamento. E isso deu certo já que tivemos recordes
de medalhas no Mundial Militar, na Universíade e no Mundial de
Judô em 2013”, disse Ney Wilson.
E a saúde do atleta é prioridade para a CBJ. Todo começo de
temporada, a seleção se reúne e realiza uma grande bateria de
exames, cada vez mais específicos. Ao longo do ano, cada atleta
passa em média por 38 avaliações e 19 exames médicos. Em 2014,
por exemplo, a novidade foi a polissonografia, que analisa o sono.

38 AVALIAÇÕES E 19 EXAMES MÉDICOS
“Sabemos que no alto rendimento os detalhes fazem a diferença.
Uma noite mal dormida, onde o atleta não vai chegar à fase
regenerativa do sono, pode causar um acúmulo de cansaço, piorar
o desempenho nos treinos e, num estágio avançado, provocar
uma lesão”, disse o Dr. Breno Schor, médico da CBJ. Completam o
time na área de saúde, os médicos Tathiana Parmiggiano, Mateus
Saito, Guilherme Garofo e Rodrigo Rodarte.
Ainda dentro do campo da saúde, outro ponto em que a gestão
de alto rendimento da CBJ realiza um trabalho de orientação
e avaliação é em relação ao doping. Também nessa primeira
concentração do ano, todos os atletas recebem uma palestra

INVESTIMENTO DE R$145 MIL
DA CBJ EM CADA ATLETA
Entre os profissionais estão duas nutricionistas, duas psicólogas,
dois estrategistas, dois preparadores físicos, um massoterapeuta
e nove fisioterapeutas. A quantidade já deixa clara a importância
da área de fisioterapia dentro do alto rendimento. Mas se engana
quem pensa que o papel deles se resume à recuperação de
traumas. Hoje, a fisioterapia preventiva é até mais importante do
que as atividades praticadas depois de uma lesão ou cirurgia. Um
atleta da seleção sênior faz, em média, 132 horas de fisioterapia
por ano, o que equivale a cinco dias e meia inteiros com esses
profissionais.
“Um dos benefícios que a fisioterapia preventiva traz é diminuir
as lesões e, assim, conseguir prolongar a vida competitiva em alta
performance”, disse Marcus Vinícius Gomes. Além dele, atuam
como fisioterapeutas da seleção principal Fábio Minutti, Thiago
Takara, Priscila Marques, Roberta Mattar, Gláucio Paredes, Gabriel
Bogalho, Camila Oliveira, Rafael Pereira e José Eduardo Arruda.
A preparação física também consome uma fatia importante
da vida de um atleta. São 240 horas, ou seja, dez dias inteiros
dedicados a melhorar ou a retomar o condicionamento. Nessa
área, é ainda mais importante a comunicação com o planejamento
já que são eles os responsáveis por deixar os atletas no ápice
da forma nas competições-alvo do ano. Ao mesmo tempo, zelam
para que os atletas não ultrapassem os limites do treinamento
físico, o chamado overtraining, e venham a se lesionar por conta
disso.
“A periodização correta é fundamental. Aumentar ou abaixar a
carga e intensidade do treinamento faz com o que o atleta tenha
mais ou menos fôlego para agüentar uma luta”, explica Wagner
Zaccani, preparador físico da seleção ao lado de Josué Moraes.
Parte importante da vida de um atleta, especialmente em um
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Fizemos um raio-x dos 365 dias de um
judoca da seleção brasileira sênior
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VIDA DE ATLETA
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>> Felipe Kitadai aos cuidados de Hans Peter Strubreiter. A área médica é uma entre tantas outras à serviço da seleção brasileira.

“O controle antidopagem coíbe qualquer tentativa de tirar
vantagem de uma forma ilegal e, ao mesmo tempo, mostra que
para ser o melhor o que se tem que fazer é treinar”, disse o meio
pesado Rafael Buzacarini, que foi testado três vezes ano passado.
E para planejar, cuidar da saúde dos atletas e orientá-los em
diversos campos, os judocas contam com um batalhão de
pessoas trabalhando em prol do sucesso deles. No planejamento
e logística estão envolvidos além do gestor Ney Wilson, o gerente
Amadeu Moura, os técnicos Luiz Shinohara e Rosicleia Campos
e os técnicos-auxiliares Fúlvio Miyata, Mário Tsutsui, Mário
Sabino e Danielle Zangrando e os assistentes administrativos
Anna Beatriz Santos, Bernardo Seabra e João Gabriel Pinheiro.
Mas ainda existem mais de 30 outros profissionais ligados
diretamente, e outros tantos indiretamente, com o alto
rendimento. O investimento da CBJ em cada atleta da seleção é
de 145 mil reais por ano, em média, para manter toda a estrutura
de equipamentos, materiais, recursos humanos e viagens.

re Caste

4 EXAMES ANTIDOPING E 19
PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS

esporte com categorias de peso, é controlar a alimentação. Na
seleção principal essa é a função das nutricionistas Gisele Lemos
e Roberta Lima. O cuidado é intenso já que um judoca da seleção
gasta cerca de 3500 calorias por dia.
“O nosso trabalho, assim como o do restante da comissão técnica,
tem que ser bastante individualizado, especialmente porque
temos atletas que não podem ultrapassar os 48kg e outros com
mais de 150kg. Além disso, precisamos ter um contato constante
com os clubes para que no período em que os atletas não estão
em competição ou treinamento, eles mantenham o controle”,
disse Roberta Lima.
Se qualquer pequeno detalhe pode fazer a diferença entre
conquistar um ouro olímpico e ficar fora do pódio, conhecer
os adversários é fundamental. Mais ainda, é preciso estudar os
principais oponentes. E todo o atleta tem que fazer seu dever de
casa. A CBJ disponibiliza aos judocas da seleção principal um
grande acervo com lutas de atletas do mundo todo, que é usado
constantemente pelos brasileiros. São, em média, 623 horas de
vídeo scouts estratégicos assistidos por cada atleta no ano.
“Não há mais espaço para surpresas. Precisamos conhecer os
adversários mas também os próprios atletas da seleção. Por isso,
são feitas observações e análises dentre da seleção brasileira
como forma de ajudá-los a continuar evoluindo”, disse Ricardo
Lúcio, um dos estrategistas ao lado de Leonardo Mataruna,
responsável pelo departamento.
E ainda tem que sobrar tempo para as 864 horas por ano que o
atleta passa treinando no tatame e para as dezenove palestras
sobre os mais diversos temas. E todo esse tempo dedicado com
um objetivo: ter um tempo para ouvir o Hino Nacional e ver a
bandeira do Brasil tremulando.
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com detalhes a respeito dos produtos que podem ou não ser
usados e, os mais novos, são informados dos detalhes do exame.
Considerando os testes feitos logo após as competições e os
off competition realizados pela WADA – a agência mundial
antidoping -, pela FIJ e pela CBJ, os atletas da seleção passam,
em média, por quatro testes antidoping por ano. Só em 2013, a
Confederação Brasileira de Judô realizou 55 testes por conta
própria.
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No caso da disputa por equipes, a pesagem ocorre um dia antes,
porém, os integrantes da equipe precisam se apresentar no dia
seguinte nos limites da categoria correspondente. Para os que
lutam o campeonato individual, será tolerado até 2kg acima do
ideal. As demais classes voltam a pesar no dia do campeonato,
já que, segundo a FIJ, as pesquisas realizadas mostraram que na
maioria das vezes os competidores não apresentavam peso superior ao limite de 5%.
O desempenho dos atletas também foi levado em consideração
na hora da elaboração das regras, sobretudo o das mulheres. Estudos mostraram que os cinco minutos de combate - destinado
hoje apenas para os homens – tem efeito negativo para as meninas. Buscando preservar o rendimento feminino, o tempo de luta
para elas passou de cinco para quatro minutos.
Além das novas regras de pesagem e duração de combate, algumas questões referentes à pontuação foram reforçadas. É considerado ippon, por exemplo, quando a técnica é aplicada com
força e velocidade. Nessas circunstâncias, ainda que o adversário
gire no ar e caia de lado em vez de sobre as costas, a pontuação
máxima é concedida. Já o waza-ari resulta da projeção também
sobre as costas, porém, sem explosão significativa. Para o yuko é
necessário que a parte superior do troco entre em contato com
o tatame.
Quem acompanha o esporte de perto sabe que, no calor das disputas, os atletas acabam por se dirigir para fora da área de luta,

>> David Moura em ação em 2014: novas regras começaram a valer em janeiro

AS NOVAS REGRAS
DO ESPORTE
Saber judô é tão importante quanto saber as regras do jogo. As novas
regras da Federação Internacional de Judô já são aplicadas nas
competições e dominá-las pode ajudar a ter sucesso nos combates
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>> Maria Suellen Altheman no Mundial 2013, em que foi vice-campeã: lutas terão quatro minutos no feminino
e Brum
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ocasionando uma parada no combate para que os competidores
voltem ao centro e recomecem. Embora, às vezes, a saída seja
inevitável, a FIJ determinou algumas regras para esse caso.
A saída com os dois pés gera o shido, imediatamente. A única
chance do atleta é quando apenas um dos pés sai, pois há a oportunidade de retornar à área de luta ou executar um ataque para
que a falta por competitividade não seja aplicada.
O shido também pode ser aplicado em outras ocasiões, dentre
elas quando o atleta não executa o kumi-kata dentro das normas
especificadas. As pegadas que estão permitidas apenas por um
determinado tempo, como a pegada cruzada, devem ser sucedidas de um ataque, em caso contrário o shido é aplicado. Além
disso, o kumi-kata feito na parte inferior está permitido desde que
não esteja por dentro da faixa; e passar a cabeça por debaixo do
braço do adversário sem intenção de ataque, gera a punição.

8

O propósito das mudanças é permitir que o público leigo consiga compreender mais facilmente a modalidade. Além disso, buscam
preservar a técnica tradicional, tornar claros os critérios de avaliação e instaurar maneiras que deem dinâmica às lutas. Mas, o que foi
modificado?
Para as classes júnior e sênior pouca coisa mudou no que diz respeito à pesagem. A aferição do peso no dia anterior foi mantida, a
novidade é o sorteio de quatro atletas para a comprovação do peso no dia seguinte, 40 minutos antes do início da competição, na qual
os atletas podem se apresentar até 5% acima do peso limite de sua categoria.
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Para ser um campeão não basta gostar e nem ser muito bom de judô. Conhecer as regras de arbitragem
é fundamental. No início deste ano, a Federação Internacional de Judô (FIJ) apresentou novas normas para as competições.
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nos mostra, tanto na tela quanto no papel, como os milenares valores
éticos e morais orientais, sintetizados no aprendizado e prática das
artes marciais, pode de fato mudar a forma como uma pessoa se
comporta. Para Trombini, o judô não é apenas um esporte, mas foi
o combustível para mudar seu rumo quando tinha 11 anos e passou
pelo momento mais difícil na vida.
“O judô entrou na minha vida em uma fase dura, quando perdi meu
avô, aos 11 anos, e me ajudou na questão emocional. Meu avô supria
a ausência do meu pai. Eu estava muito abalado, brigando muito no
colégio e vi no judô a chance de resgatar a alegria que meu avô me
proporcionava. Meus mestres se tornaram pais para mim”, disse Max.
No elenco do filme, estrelas como Caio Castro, que faz o papel de
Max, e Sabrina Sato, contam a história de um garoto em busca de
espaço na sociedade e que encontrou no esporte um meio de se
reerguer. O judoca faz questão de creditar a realização do projeto
ao apoio dado pelo presidente Paulo Wanderley e a Confederação
Brasileira de Judô.
“O filme não conta a história de um grande campeão do judô, pois
realmente não sou. Essa produção era um grande sonho e, no início, o
judô seria apenas o pano de fundo, pois o mais importante seria pas-

mim, e ele me levou até o Paulo Wanderley. Entreguei um livro na mão
dele e, quando terminou de ler, me deu todo o apoio para continuar
com essa produção. Saí de um barraco de madeira e chão de terra.
Esse filme é um ippon na vida”, revelou.
Além do judô, Max Trombini também foi atleta de jiu-jitsu, onde desenvolveu ainda mais diversas técnicas de chão. Antes do Mundial
de Judô de 2007, ele treinou com os judocas de seleção brasileira.
“Certa vez, recebi um convite do Ney (Wilson) e do (Luiz) Shinohara
para treinar com a seleção japonesa em São Paulo. Foi uma honra
e aprendi muito. Em 2007 fui chamado novamente dessa vez para
treinar chão com a seleção que ia ao Mundial. Tivemos três medalhas de ouro e foi um prazer estar ao lado do time do Brasil naquela
conquista”, completou.
Aos brasileiros que lutam por uma vaga nas Olimpíadas de 2016, no
Rio, ele deixa sua mensagem.
“O principal é ter fé e sempre sonhar com o infinito, pois a concorrência é menor. Não pensem em ir para as Olimpíadas, pensem na
medalha Olímpica. Aprendi com os japoneses que na vida é preciso
cair sete vezes e levantar oito. Os objetivos devem estar sempre muito bem definidos”.
marca principal
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O mês de maio marca o lançamento do filme “A Gran- sar os valores da luta. Depois de todas as portas fechadas, tive uma
de Vitória”, que conta a história da vida do judoca última chance e graças à CBJ consegui tocar esse projeto. Conversei
Max Trombini. Autor do livro “Aprendiz de Samurai”, Trombini com o Aurélio Miguel, que é como se fosse um irmão mais velho para
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>> Jéssica Pereira, vice-campeã mundial júnior em 2013, ao lado da campeã olímpica Sarah Menezes em treinamento em São Paulo
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A participação dos atletas das equipes de base – Cada vez mais competitivas e profissionais, as categorias de base
sub-18 e sub-21 – em competições internacionais vieram merecendo cada vez mais investimento por parte da Concresceu muito nos últimos anos. Além dos Mundiais, federação Brasileira de Judô (CBJ). No ano passado, foi institu-
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que aconteciam a cada dois anos, eram realizadas apenas duas
competições ao ano, o pan-americano e o sul-americano, das
quais participavam os judocas campeões das seletivas nacionais
destinadas à formação da seleção juvenil e júnior.
Atualmente, as equipes de base têm até 20 eventos no ano e já
merecem o seu próprio ranking mundial, organizado pela Federação Internacional de Judô (FIJ) a partir de resultados nas principais competições.

ída oficialmente a equipe técnica multidisciplinar, à exemplo do
que ocorre com a seleção adulta. O objetivo? Dar todo o suporte
àqueles que são o futuro do judô brasileiro. São 17 profissionais a
serviço dos jovens atletas.
Quem assiste a uma competição de judô ou acompanha os resultados dos brasileiros mundo a fora, talvez não se dê conta do
trabalho que é feito todos os dias. Bons treinos de judô não são
suficientes para manter o alto desempenho dentro do tatame em

>> Jovens judocas passam por avaliação física
e médica no início da temporada

J

Com 17 de diversas áreas de conhecimento, as seleções brasileiras de
base têm tratamento como a seleção adulta em busca por medalhas

O bom preparo físico e técnico podem não bastar quando sentimentos de medo, ansiedade e insegurança tomam conta do judoca tanto no dia a dia de treinamentos quanto nas competições.
Mariana Corrêa, psicóloga da equipe sub-21, explica a importância do trabalho feito com a base.
“Esses jovens precisam aprender desde cedo a controlar as
emoções e encontrar o equilíbrio necessário para não prejudicar o seu rendimento. Sem isso, eles podem colocar tudo a
perder”, afirmou.

Arquivo CB

À IMAGEM E
SEMELHANÇA
RUMO AO TOPO

um país acostumado a vitórias de atletas de quimono. Aliado a
isso é necessário planejamento nutricional, acompanhamento
médico, psicológico, fisioterápico e físico.
Os integrantes da comissão técnica multidisciplinar de base mantêm contato semanal, por e-mail ou telefone, com a maioria dos
judocas. As avaliações presenciais ocorrem ao longo do ano, nos
treinamentos de campo e nos campeonatos. Há uma troca constante também com os “pares” da seleção principal, de modo a
haver um alinhamento de protocolos e processos e um aproveitamento maior dos jovens talentos na equipe adulta.
Keiji Saito, gestor técnico das equipes de base, explica: “O esporte de base tornou-se mais competitivo após o primeiro Mundial
Juvenil, realizado em 2009, quando começaram a surgir muitos
eventos internacionais na Europa. O nível competitivo dos atletas
estrangeiros aumentou e nós precisávamos acompanhar esse
desenvolvimento. Captamos recursos e, graças aos investimentos da CBJ junto com os do Ministério do Esporte, tudo o que
foi planejado pôde se tornar realidade. Nós acompanhamos a
evolução da seleção sênior, que já tinha todo esse suporte. Gostaríamos de construir um grupo estruturado e competitivo e conseguimos”, disse.
O sucesso se traduz em medalhas. No último Mundial Júnior, por
exemplo, o Brasil bateu recorde: foram sete brasileiros no pódio e
o segundo lugar na classificação geral, atrás apenas do Japão, o
país mais tradicional na modalidade.
“Antigamente viajavam os técnicos e um fisioterapeuta. Hoje também temos o suporte de um nutricionista e um preparador físico
nos principais torneios. São os atletas que ganham, se sentem
mais confiantes e isso aumenta as chances do bom desempenho”, completou Saito.
Na busca pela excelência, tudo conta. Semanas, meses e até anos
de preparação nem sempre são suficientes, principalmente em
competições de maior impacto. Aí é que fazem a diferença os
cuidados com cada detalhe. E, quanto mais cedo os bons hábitos
e boas práticas foram estabelecidos, mais chances de sucesso.
É assim com o controle de peso na seleção brasileira de base.
Graças ao suporte nutricional de Patrícia Vieira, os atletas conhecem cedo os melhores caminhos para manter um peso saudável.
Nada de sacrifícios.
Corpo são, mente sã. Em momentos decisivos, quando as emoções tornam-se ainda mais difíceis de controlar, entra no tatame
o trabalho da psicologia.
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HOJE TAMBÉM TEMOS O SUPORTE
DE UM NUTRICIONISTA E UM
PREPARADOR FÍSICO. SÃO OS
ATLETAS QUE GANHAM, SE
SENTEM MAIS CONFIANTES E ISSO
AUMENTA AS CHANCES DE BOM
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>> Atletas e comissão técnica multidisciplinar das categorias de base reunidos para treinamento. Iniciativa inédita de integração de áreas leva a alinhamento

“Muitas vezes o atleta não visualiza essa necessidade, ele acredita que pode fazer tudo sozinho. Quando eles aceitam ajuda, a
mudança é vista no comportamento diário do atleta e depois isso
se estende à competição”, completou.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

Natanael Kenji Saito
Gestor Técnico de Base
Edmilson Guimarães
Marcelo Theotonio Silva
Assessores Técnicos de Base
Danusa Bittencourt
Técnica Seleção Brasileira
Sub-18 Feminina
Andrea Berti
Técnica Seleção Brasileira
Sub-21 Feminina

Douglas Potrich
Técnico Seleção Brasileira
Sub-18 Feminina
Douglas Vieira
Técnico Seleção Brasileira
Sub-20 Feminina
Gustavo Braga
Gabriela Zanotti
Cliff Ferreira
Regina Cuatrim
Ricardo Amadei
Fisioterapeutas

Mateus Saito
Médico
Armando Díaz González
Preparador Físico
Patrícia Vieira
Nutricionista
Adriana Justino
Mariana Corrêa
Psicólogas
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AGORA ME SINTO MAIS
PREPARADA E CONFIANTE.
É ATÉ DIFÍCIL DE EXPLICAR,
MAS CERTAMENTE ME
AJUDA DEMAIS

COMISSÃO TÉCNICA
MULTIDISCIPLINAR
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Medalhista nas Olimpíadas da Juventude, em 2010, a peso leve
Flávia Gomes, conversa com Mariana semanalmente há seis meses e considera o contato imprescindível para sua evolução como
atleta.
“Antes de começar o acompanhamento eu não conseguia me
concentrar e não controlava a ansiedade. Era muito ruim, porque
isso me atrapalhava na hora da luta. Agora me sinto mais preparada e confiante, trabalho a produção de pensamentos positivos
e vou à luta. É até difícil de explicar, mas certamente me ajuda
demais”, comemorou a atleta, que faz parte também da equipe
sênior.
Para a técnica da seleção feminina júnior, Andrea Berti, o trabalho
multidisciplinar já vem rendendo frutos.
“No alto nível, tudo precisa ser trabalhado. Sem o trabalho do
psicólogo, por exemplo, não conseguimos desenvolver a parte
técnica. Os treinos também ficam prejudicados e o atleta não
consegue evoluir”, avaliou a treinadora.
Para a treinadora, um importante fator para o sucesso é fazer os
atletas entenderem que o acompanhamento profissional em diversas áreas os ajudará a alcançar as metas.

com a equipe sênior e melhores resultados
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PREPARADOS
PARA VENCER
CBJ apresenta nova marca em
projeto pioneiro no esporte brasileiro

“A NOVA IDENTIDADE VISUAL DA CBJ REFLETE OS
ATRIBUTOS DO NOSSO ESPORTE DE MANEIRA
ARROJADA E PROPRIETÁRIA. O PRINCIPAL
DESAFIO FOI TRADUZIR FORÇAS COMO
TRANSPARÊNCIA, TRANSFORMAÇÃO,
ORGANIZAÇÃO, SUPERAÇÃO,
CARISMA, VIBRAÇÃO,
INSPIRAÇÃO, JUVENTUDE
COM MATURIDADE”
A Confederação Brasileira de Judô é apontada por
muitos, inclusive pelo Comitê Olímpico Brasileiro,
como modelo de gestão. Parte desses elogios se

JUDÔ EM REVISTA
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devem ao profissionalismo com que a CBJ é administrada. O
investimento em uma mudança consciente da logomarca, um
processo chamado Branding, é entendida pelos gestores como
forma de mostrar o profissionalismo da entidade máxima do judô
nacional. Uma ação pioneira no esporte brasileiro. A nova marca
foi apresentada em março e já foi estampada nos quimonos
da equipe no Pan-Americano Sênior em maio, além de estar
presente nas plataformas online e gráfico da entidade.
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“A nova identidade visual da CBJ reflete os atributos do nosso
esporte de maneira arrojada e proprietária. O principal desafio foi
traduzir forças como transparência, transformação, organização,
superação, carisma, vibração, inspiração, juventude com maturidade”, diz o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira. “Essa
marca será o símbolo de uma fase especial para nós, que culminará com os Jogos Rio 2016”, completa.
Branding, ou “Gestão de Marcas”, é um programa que gerencia e
visa à convergência entre as diversas áreas relacionadas a uma
marca, com o objetivo de agregar valor ao produto/serviço, fazendo com que ele se diferencie no mercado. A partir da percepção interna dessa necessidade começou o trabalho da Saravah,
agência contratada para o trabalho de Branding.
“Temos pessoas que estão envolvidas e determinadas a melhorar
e modernizar a CBJ e a torná-la mais transparente e acessível ao
grande público. Esse projeto de Branding passa por esse desejo
de crescer e aparecer”, afirma Robnelson Ferreira, gestor técnico
nacional e de eventos e um dos responsáveis pela ação, ao lado
de Sandro Teixeira e os principais lideres de área da CBJ.
Para chegar à essência da marca – Preparados para Vencer –
foram necessários cinco comitês e mais de 30 entrevistas envolvendo presidentes de Federação, funcionários, atletas, além de
torcedores, jornalistas, árbitros, técnicos, entre outros, ao longo
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marca secundária / horizontal

cores

NOSSO
MANIFESTO
A nova logomarca traz as cores da bandeira
brasileira estilizada sobre a faixa preta, símbolo
maior do judoca. Os valores são traduzidos através
do manifesto:

Somos feitos de GARRA E
DETERMINAÇÃO. Vivemos o coletivo,
pensamos no plural e compartilhamos
as mesmas crenças.
Crescemos competitivos e
construímos um modelo de gestão
profissional reconhecido, que traz
RESULTADOS CONCRETOS.

Maia

>> Tiago Camilo lê o manifesto CBJ

Fernando

“TEMOS PESSOAS QUE ESTÃO
ENVOLVIDAS E DETERMINADAS
A MELHORAR E MODERNIZAR
A CBJ E A TORNÁ-LA MAIS
TRANSPARENTE E ACESSÍVEL
AO GRANDE PÚBLICO. ESSE
PROJETO DE BRANDING
PASSA POR ESSE DESEJO DE
CRESCER E APARECER”

de nove meses. A nova logo e novo posicionamento da CBJ refletem os valores do judô brasileiro de forma moderna, impactante,
memorável e vencedora.
A estratégia de marca e identidade visual foi mostrada no dia
19 de março em um evento na sede da Confederação Brasileira
de Judô, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e contou
com a presença de atletas como os medalhistas olímpicos Leandro Guilheiro, Mayra Aguiar, Rafael Silva, Felipe Kitadai, Sarah
Menezes, Ketleyn Quadros e Tiago Camilo; medalhistas em mundiais como Érika Miranda, Rafaela Silva e Maria Suelen Altheman;
destaques como Charles Chibana e Victor Penalber; jovens promessas como Jéssica Pereira, Vitor Torrente e Sibilla Faccholli,
além dos técnicos da seleção principal Luiz Shinohara e Rosicleia
Campos e da equipe Junior Douglas Vieira e Andrea Berti. Todos
os gestores e colaboradores também estiveram presentes.
“Com um posicionamento baseado na essência Preparados para
vencer, que reforça o planejamento e os resultados de sucesso
cada vez mais relevantes da CBJ e dos atletas nacionais, a nova
marca ajuda a traduzir o judô brasileiro, reflexo da melhor união
entre a tradição e a técnica oriental com a emoção e a bossa da
cultura brasileira. Com este projeto de Branding, o esporte ganhará cada vez mais visibilidade e reconhecimento, consolidando
também sua filosofia e seus valores, que não se restringem ao

marca principal

“COM ESTE PROJETO DE
BRANDING, O ESPORTE
GANHARÁ CADA VEZ
MAIS VISIBILIDADE E
RECONHECIMENTO,
CONSOLIDANDO TAMBÉM SUA
FILOSOFIA E SEUS VALORES,
QUE NÃO SE RESTRINGEM AO
TATAME E FICAM
PARA A VIDA TODA.”

>> Nova marca estreou nos quimonos da seleção no Pan 2014

Temos orgulho de representar o
judô brasileiro e de poder construir
histórias de valor que serão contadas
por muitas gerações. Mais que um
esporte, o judô é nossa RAZÃO DE SER
E NOSSA POSTURA DE VIDA.
Movidos pela paixão esportiva,
nos tornamos REFERÊNCIA EM
EXCELÊNCIA.

SOMOS A CBJ. SOMOS
PREPARADOS PARA VENCER,
CADA VEZ MAIS E MELHOR.
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>> Atletas e técnicos das categorias de base e sênior posam com o presidente Paulo Wanderley no lançamento da nova marca na sede da CBJ

tatame e ficam para a vida toda”, explica Cristiano Mansur, diretor
executivo da Saravah.
Essa é a segunda vez que a CBJ altera sua logomarca ao longo
dos últimos 12 anos – a primeira vez, porém, através do trabalho de
Branding. Em 2001, ao assumir a presidência da CBJ, a mudança de
identidade visual tinha como objetivo sinalizar o início de um novo
momento no judô brasileiro.
“A CBJ cresceu e se modernizou. Nesse tempo, consolidou o seu
espaço no esporte nacional com muitas conquistas, afinal somos a
modalidade individual que mais deu medalhas olímpicos ao Brasil.
Entendemos que era hora de reforçar essa imagem vencedora. A
nova marca define muito bem o que é o judô brasileiro: uma mistura
da técnica japonesa com o gingado do brasileiro”, comenta o presidente Paulo Wanderley.
“Em tempos de alta exposição por conta dos grandes eventos, o
país só tem a ganhar com esse projeto. A CBJ terá, a partir desse
projeto, a oportunidade de alavancar a imagem de um Brasil planejado, crível, coerente e realizador, sem improvisos. Não é à toa
que o judô deverá ser o carro-chefe dos esportes brasileiros nessa
importante competição”, destaca Raquel Goulart, uma das sócias da
Saravah.
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“A nova identidade visual da CBJ reflete os atributos do nosso
esporte de maneira arrojada e proprietária. O principal desafio foi
traduzir forças como transparência, transformação, organização,
superação, carisma, vibração, inspiração, juventude com maturidade”, diz o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira. “Essa
marca será o símbolo de uma fase especial para nós, que culminará com os Jogos Rio 2016”, completa.
Branding, ou “Gestão de Marcas”, é um programa que gerencia e
visa à convergência entre as diversas áreas relacionadas a uma
marca, com o objetivo de agregar valor ao produto/serviço, fazendo com que ele se diferencie no mercado. A partir da percepção interna dessa necessidade começou o trabalho da Saravah,
agência contratada para o trabalho de Branding.
“Temos pessoas que estão envolvidas e determinadas a melhorar
e modernizar a CBJ e a torná-la mais transparente e acessível ao
grande público. Esse projeto de Branding passa por esse desejo
de crescer e aparecer”, afirma Robnelson Ferreira, gestor técnico
nacional e de eventos e um dos responsáveis pela ação, ao lado
de Sandro Teixeira e os principais lideres de área da CBJ.
Para chegar à essência da marca – Preparados para Vencer –
foram necessários cinco comitês e mais de 30 entrevistas envolvendo presidentes de Federação, funcionários, atletas, além de
torcedores, jornalistas, árbitros, técnicos, entre outros, ao longo
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NOSSO
MANIFESTO
A nova logomarca traz as cores da bandeira
brasileira estilizada sobre a faixa preta, símbolo
maior do judoca. Os valores são traduzidos através
do manifesto:

Somos feitos de GARRA E
DETERMINAÇÃO. Vivemos o coletivo,
pensamos no plural e compartilhamos
as mesmas crenças.
Crescemos competitivos e
construímos um modelo de gestão
profissional reconhecido, que traz
RESULTADOS CONCRETOS.

Maia

>> Tiago Camilo lê o manifesto CBJ

Fernando

“TEMOS PESSOAS QUE ESTÃO
ENVOLVIDAS E DETERMINADAS
A MELHORAR E MODERNIZAR
A CBJ E A TORNÁ-LA MAIS
TRANSPARENTE E ACESSÍVEL
AO GRANDE PÚBLICO. ESSE
PROJETO DE BRANDING
PASSA POR ESSE DESEJO DE
CRESCER E APARECER”
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O superintendente executivo de esporte no Comitê
Olímpico Brasileiro está de olho nos tatames brasileiros

Sergio Huoliver/COB

Depois das nove medalhas Olímpicas conquistadas apenas nos três últimos Jogos (Atenas, Pequim e Londres),
o judô segue firme em sua preparação para os Jogos do
Rio, em 2016. A expectativa por mais um belo resultado é grande não

22

O JUDÔ CONSEGUIU,
TANTO NO MASCULINO,
QUANTO NO FEMININO,
VÁRIOS NOMES FORTES
POR CATEGORIA. ISSO
DÁ TRABALHO, CUSTA
MAIS. MAS TAMBÉM DÁ
TRANQUILIDADE PARA
QUEM ESTÁ APOSTANDO
NESSA MODALIDADE.

Judô em Revista: Como administrar a pressão por medalhas no
judô, uma vez que a expectativa por conquistas aumenta a cada ano
entre os brasileiros?
Marcus Vinícius Freire: A pressão se dá graças aos resultados recentes, é quase como um prêmio. Se você sofre mais pressão, é porque está
apresentando um melhor trabalho. E o judô tem isso nos últimos oito anos,
graças a um ótimo trabalho feito pelo presidente Paulo Wanderley e pelo
Ney Wilson, gestor da seleção principal.
JR: O senhor considera a grande quantidade de atletas com potencial
para ganhar medalha um dos trunfos do judô brasileiro no Rio-2016?
MVF: Nós teremos 14 representantes no Rio e neste momento não conseguimos saber os nomes. Isso parece ruim, mas é muito bom. O judô conseguiu, tanto no masculino, quanto no feminino, ter dois, três, quatro nomes
por categoria. Isso dá trabalho, custa mais. Mas também dá tranquilidade
para quem está do lado de fora do tatame apostando nessa modalidade. Em
outras modalidades fortes no Brasil, não temos essa quantidade de nomes.
JR: Como o COB administra os investimentos entre cada uma das
modalidades praticadas no Brasil ?
MVF: Separamos nossas modalidades em quatro grupos. Os vitais, aonde
se encontra o judô, que são as modalidades que o COB não vive sem. Se
judô, vôlei, vela e futebol não forem bem, dificilmente atingiremos nossa
meta, que é chegar a 27, 28 medalhas nos Jogos Rio 2016. Depois das
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só entre os torcedores, mas também por parte do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O investimento veio aumentando nos últimos anos e hoje,
o COB colhe, ao lado de todos os brasileiros, os frutos da infraestrutura
proporcionada. Conhecedor da causa, já que fez parte da geração de prata nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984, e tem diversas conquistas
com a camisa da seleção masculina de vôlei, Marcus Vinícius Freire, de 51
anos, hoje superintendente executivo de esporte no COB, é o entrevistado
desta edição da Judô em Revista e fala, entre outros assuntos, sobre os
atletas e a busca incessante por talentos nos tatames brasileiros.
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vitais, temos as potenciais, modalidades que não possuem um
histórico como as citadas, mas já ganharam em alguma oportunidade e seguem em busca de novas conquistas, como boxe,
ginástica e canoagem. Depois temos o grupo das contribuintes,
onde o judô se encaixava antigamente, mais focada em nomes
importantes, como o pentatlo, com a Yane Marques. O quarto
grupo são modalidades que representam um legado, aquelas que
não planejam grandes resultados em 2016, como hóquei sobre a
grama, rugby e golf, mas que geram expectativa para 2020, 2024.
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JR: Como é feito o trabalho de revelação de jovens atletas?
MVF: São três ou quatro fatores. O primeiro é o que eu chamo
de espelho olímpico, que é a presença de ídolos na modalidade.
No judô temos isso, assim como no vôlei. O segundo fator é dar
a oportunidade para os atletas aparecerem. Hoje, as Olimpíadas
Escolares que o COB promove, envolvendo 2 milhões de crianças
na fase classificatória de cada categoria, são o que chamamos
de identificação de talentos, onde ainda praticam mais por lazer.
Mais em cima, temos justamente esse espelho olímpico, uma busca pelo alto desempenho. Os clubes nos ajudam, mas não em
todas as modalidades, precisamos de outros caminhos, principalmente uma ação das escolas e universidades para a confirmação
dos novos talentos. O judô apostou em uma base forte de treinadores e na troca de experiências, fazendo os mais jovens crescerem. Eles podem ver como os profissionais trabalham, chegam à
conclusão de que as estrelas são seres humanos normais e que
todos podem fazer as mesmas coisas.
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JR: Falando nos treinadores da CBJ, os técnicos das seleções de judô estão no cargo há muitos anos. Confiança e experiência são essenciais para o alto desempenho?
MVF: Criamos a Academia Brasileira de Treinadores justamente
por isso e o judô está incluído nela. Antigamente, o Brasil produzia
seus treinadores por ‘osmose’, todos vinham de baixo. Hoje em
dia queremos preparar muito mais estes profissionais. E procuramos não valorizar apenas o cabeça, mas também quem está em
volta. No judô temos profissionais para treinar técnicas de chão,
temos nutricionista, preparador físico, médico e tudo mais. Além,
é claro, da grande capacidade dos principais treinadores, no caso
a Rosicleia Campos, o Luiz Shinohara e o Ney Wilson.

JR: Como aproveitar a experiência de atletas que hoje são
referência após a aposentadoria, como o Tiago Camilo, por
exemplo?
MVF: O COB tem o chamado PAA, programa de apoio ao atleta, para justamente facilitar nessa fase de transição. Temos hoje,
no COB, 26 ex-atletas olímpicos trabalhando. Antigamente havia
uma grande dificuldade na transição depois de deixar o esporte. A turma da nova geração tem a vantagem de já ter pensado
nessa transição de forma mais tranquila. Estamos investindo na
qualificação enquanto ainda são atletas para que se preparem
para este momento. Assim como no caso do Tiago Camilo, temos
a Maurren Maggi no atletismo, o Emanuel no vôlei de praia e a Fofão na quadra. Cada um com sua idade e dificuldades de tomar a
decisão de parar. Mas esse mercado está aberto, cada um precisa
de um treinamento específico para saber que área seguir. Hoje
em dia é tudo mais fácil.
JR: Recentemente houve um grande treinamento internacional de judô no Brasil, em Saquarema, atraindo os melhores atletas e técnicos do mundo. Qual a importância, para o
Brasil, de sediar um evento como esse?
MVF: Uma das principais formas de evoluir é fazer um intercâmbio com quem é melhor ou do mesmo nível que você. Digo isso
por experiência própria, pois quando defendi o vôlei em uma
Copa do Mundo aos 18 anos, passei três dias pedindo autógrafos.
Enquanto não se perde o respeito, no bom sentido, por esses ídolos, fica difícil encarar. Existem duas opções: ir para lá, ou trazê-los
para cá. Existe a possibilidade de investir em treinadores de fora
também. Os Jogos de 2016 serão aqui, e todo mundo quer saber como é o clima no Brasil, precisam vir a nós para treinar com
quem é do nível deles. E isso é muito bom.
JR: O COB afirmou que a CBJ é uma das entidades modelos
de gestão no Brasil. Porque essa avaliação?
MVF: Analisamos cada confederação por 17 itens como resultados passados, possibilidade de resultados futuros, resultado de
categorias inferiores. Na parte administrativa, são quatro itens. O
judô conseguiu juntar notas boas em todos os quesitos. É um esporte que tem campeões olímpicos e mundiais no passado, atualmente conta com atletas bem colocados nos rankings de todas
as categorias e vislumbra grandes resultados no futuro graças ao

Marcus Vinícius Freire aposta no judô como
uma das grandes fontes de alegria para o
Brasil nos Jogos de 2016. O grande objetivo
do país é, segundo o planejamento do COB,
atingir entre 27 e 28 medalhas para ficar entre os dez primeiros colocados no quadro
geral de medalhas.
Além do judô, o superintendente executivo
de esportes do COB garante que olha com
muito carinho para quase 200 atletas com
potencial para conquistas.
“Hoje eu e minha equipe temos 196 nomes
visando aos Jogos. Toda segunda-feira pegamos esses nomes, olhamos um por um e
analisamos como estão no ranking e como
podem melhorar. Se precisam de uma máquina, de um novo membro na comissão
técnica, etc. Esses detalhes são importantes”, disse o superintendente do COB.

JR: É possível prever o investimento no judô e no esporte em
geral após os Jogos Rio 2016?
MVF: O Brasil teve alguns marcos em relação ao esporte olímpico. Primeiro tivemos os Jogos Sul-Americanos, em 2002. Em 2007,
sediamos os Jogos Pan-Americanos, com bastante espaço na televisão. O Pan deixou um legado e isso fez parte da campanha para
2016. Em 2009, vencemos o direito de trazer os Jogos Olímpicos
para cá, abrindo o Brasil para os estrangeiros. Estamos subindo na
atenção do público, no investimento dos patrocinadores, na atenção dos três níveis de governo e nunca voltaremos ao nível da
curva de 2002. Provavelmente, 2016 será o auge, em 2017 e 2018
sofreremos uma pequena queda na curva, mas é assim que funcionam quase todos os negócios do mundo inteiro. Todo produto
levanta em uma curva ascendente, tem o pico e depois é mantido
um pouco abaixo. Uma coisa eu posso garantir, nunca mais sofreremos com falta de dinheiro ou estrutura no esporte brasileiro .
marca principal
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>> Yuko Nakano, entre Marcus Vinicius Freire e Ney Wilson, é apresentada em evento na sede do COB

o/COB

Paulo Wanderley, no Mundial de Paris 2011

DE OLHO EM 2016

JR: Qual a importância dos patrocinadores para a sobrevivência de uma confederação como a de judô?
MVF: A CBJ tem uma ótima estrutura de patrocinadores e conseguiu montar um produto forte com seus resultados e seus atletas,
atraindo investimento. E isso vira uma bola de neve no bom sentido.
Quanto mais acreditam, mais investimentos entram. Quanto mais
investimentos, melhor a preparação, e com isso mais resultados
positivos, gerando ainda mais patrocínios.

Alaor Filh

>> Marcus Vinicius Freire posa com o presidente da CBJ,

bom trabalho na base. Além disso, conta com boa estrutura administrativa, um corpo executivo, modelo adotado pelo COB e pela
CBJ, que são empresas. São pessoas capacitadas para administrar
esse negócio.
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Manoela

“O JUDÔ TEM ESSA
MAIOR PRESSÃO POR
RESULTADOS NOS ÚLTIMOS
ANOS, GRAÇAS A UM
ÓTIMO TRABALHO FEITO
PELO PRESIDENTE PAULO
WANDERLEY E PELO NEY
WILSON, GESTOR DA
SELEÇÃO PRINCIPAL.”
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vitais, temos as potenciais, modalidades que não possuem um
histórico como as citadas, mas já ganharam em alguma oportunidade e seguem em busca de novas conquistas, como boxe,
ginástica e canoagem. Depois temos o grupo das contribuintes,
onde o judô se encaixava antigamente, mais focada em nomes
importantes, como o pentatlo, com a Yane Marques. O quarto
grupo são modalidades que representam um legado, aquelas que
não planejam grandes resultados em 2016, como hóquei sobre a
grama, rugby e golf, mas que geram expectativa para 2020, 2024.
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JR: Como aproveitar a experiência de atletas que hoje são
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MVF: Analisamos cada confederação por 17 itens como resultados passados, possibilidade de resultados futuros, resultado de
categorias inferiores. Na parte administrativa, são quatro itens. O
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as categorias e vislumbra grandes resultados no futuro graças ao

Marcus Vinícius Freire aposta no judô como
uma das grandes fontes de alegria para o
Brasil nos Jogos de 2016. O grande objetivo
do país é, segundo o planejamento do COB,
atingir entre 27 e 28 medalhas para ficar entre os dez primeiros colocados no quadro
geral de medalhas.
Além do judô, o superintendente executivo
de esportes do COB garante que olha com
muito carinho para quase 200 atletas com
potencial para conquistas.
“Hoje eu e minha equipe temos 196 nomes
visando aos Jogos. Toda segunda-feira pegamos esses nomes, olhamos um por um e
analisamos como estão no ranking e como
podem melhorar. Se precisam de uma máquina, de um novo membro na comissão
técnica, etc. Esses detalhes são importantes”, disse o superintendente do COB.

JR: É possível prever o investimento no judô e no esporte em
geral após os Jogos Rio 2016?
MVF: O Brasil teve alguns marcos em relação ao esporte olímpico. Primeiro tivemos os Jogos Sul-Americanos, em 2002. Em 2007,
sediamos os Jogos Pan-Americanos, com bastante espaço na televisão. O Pan deixou um legado e isso fez parte da campanha para
2016. Em 2009, vencemos o direito de trazer os Jogos Olímpicos
para cá, abrindo o Brasil para os estrangeiros. Estamos subindo na
atenção do público, no investimento dos patrocinadores, na atenção dos três níveis de governo e nunca voltaremos ao nível da
curva de 2002. Provavelmente, 2016 será o auge, em 2017 e 2018
sofreremos uma pequena queda na curva, mas é assim que funcionam quase todos os negócios do mundo inteiro. Todo produto
levanta em uma curva ascendente, tem o pico e depois é mantido
um pouco abaixo. Uma coisa eu posso garantir, nunca mais sofreremos com falta de dinheiro ou estrutura no esporte brasileiro .
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>> Yuko Nakano, entre Marcus Vinicius Freire e Ney Wilson, é apresentada em evento na sede do COB

o/COB

Paulo Wanderley, no Mundial de Paris 2011
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JR: Qual a importância dos patrocinadores para a sobrevivência de uma confederação como a de judô?
MVF: A CBJ tem uma ótima estrutura de patrocinadores e conseguiu montar um produto forte com seus resultados e seus atletas,
atraindo investimento. E isso vira uma bola de neve no bom sentido.
Quanto mais acreditam, mais investimentos entram. Quanto mais
investimentos, melhor a preparação, e com isso mais resultados
positivos, gerando ainda mais patrocínios.

Alaor Filh

>> Marcus Vinicius Freire posa com o presidente da CBJ,

bom trabalho na base. Além disso, conta com boa estrutura administrativa, um corpo executivo, modelo adotado pelo COB e pela
CBJ, que são empresas. São pessoas capacitadas para administrar
esse negócio.
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RESULTADOS NOS ÚLTIMOS
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PELO PRESIDENTE PAULO
WANDERLEY E PELO NEY
WILSON, GESTOR DA
SELEÇÃO PRINCIPAL.”
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EDINANCI SILVA
A primeira mulher brasileira a participar
de quatro edições de Jogos Olímpicos
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Aos 37 anos, a paraibana Edinanci Silva segue ves- Judô em Revista: O que você faz atualmente?
tindo o quimono. Dona de duas medalhas em Campeonato Edinanci Silva: Continuo treinando judô e competindo, mas atu-

28

Mundial Sênior (1997 e 2003), a meio-pesado começou no judô aos
15 anos. Após despontar no cenário esportivo nacional, mudou-se
para São Paulo de onde partiu para o mundo. Edinanci foi a primeira
mulher brasileira a participar de quatro edições de Jogos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008), e
atualmente representa o município de São José dos Campos em
competições como o Campeonato Paulista e Brasileiro. Chegou a
conquistar a vaga na Seletiva 2016 no ano passado, mas abriu mão
da participação. “Hoje tenho outros objetivos”.

almente tenho outros objetivos, participo só de competições nacionais, como o Brasileiro, o Paulista e alguns regionais. Estou na
categoria pesado, mas às vezes participo também no meio pesado, representando a equipe de São José dos Campos.
JR: Recentemente você estava cursando educação física.
Concluiu o curso?
ES: Infelizmente não, tive que trancar a faculdade. Fiquei triste
com isso, porque entrei na faculdade pensando na questão profissional. Quando me aposentar de vez do tatame, certamente

JR: Após a sua aposentadoria de dois anos, você retomou a
carreira de judoca em 2013. Como foi isso?
ES: Eu comecei a estudar e a me dedicar somente aos estudos, ao
curso de educação física, e decidi usar pelo menos 80% do meu
tempo a isso. Houve um tempo de dificuldades para a equipe de
São Caetano e então me convenceram a voltar a treinar, porque
seria positivo para a equipe. Tive que abrir mão dos estudos em
nome do clube que sempre me ajudou.
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“O JUDÔ FOI
UMA FILOSOFIA
QUE ME ABRIU
MUITAS PORTAS,
QUE ME FEZ
AMADURECER
BASTANTE,
PRINCIPALMENTE
EM RELAÇÃO A
QUESTÕES DA
VIDA MESMO, DE
ONDE EU VIM,
ONDE CHEGUEI.
QUEM DUVIDAVA
DO JUDÔ
FEMININO
QUEIMOU A
LÍNGUA.”
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JR: Como foi o retorno ao tatame?
ES: Embora eu nunca tenha parado de verdade, pois sou atleta
da Marinha, eu não estava em grande forma quando retornei às
competições. Era complicado conciliar as duas coisas, treino e
estudos. Acabei ficando só com o esporte, para poder trazer os
resultados esperados. Não tenho mais aspirações com a Seleção,
nem objetivos nesse sentido. Quero ser competitiva nos torneios
nacionais.
JR: Hoje, com 37 anos, você treina regularmente como fazia
antigamente? Toma que tipo de cuidados?
ES: Sempre fui uma pessoa muito cheia de regras. Meu dia a dia
não é tão atípico como de outros atletas, porque sou reservada.
Minha preparação física é totalmente diferente do que tinha antes,
meu volume de treino é menor, até porque agora também concilio
o judô com um pouco de jiu-jítsu, já que o impacto da luta é bem
menor, mas com ‘volume’ idêntico.
JR: Você foi uma pioneira no judô feminino no Brasil. O que o
judô representa na sua vida?
ES: O judô representa muito pra mim,. O judô foi uma filosofia que
me abriu muitas portas, que me fez amadurecer bastante, principalmente em relação a questões da vida mesmo, de onde eu
vim, onde cheguei. Fiz muitas amizades, aprendi e enriqueci meus
conhecimentos. Quando tenho a oportunidade de falar sobre judô
em palestras, eu procuro sempre passar esse lado, porque geralmente os atletas e jornalistas dão ênfase às competições, Olimpíadas e Mundiais, mas o esporte é muito mais do que isso.
JR: Por exemplo?
ES: Você pode tirar proveito para muitas outras coisas do esporte,
não só estar na mídia. O esporte enriquece muito a sua vida. Eu
não tive a oportunidade de conhecer muito bem os lugares onde
competi, mas sempre procurei entender e estudar um pouco sobre esses lugares, suas culturas. O judô abriu minha cabeça para
outra realidade, foi muito mais do que um mero esporte olímpico,
foi sim uma filosofia que consegui colocar na minha vida.
JR: E o bom momento do judô feminino. Você acompanha os
resultados da Seleção?
ES: Acompanho as meninas sempre. É uma coisa que poderia ter
acontecido bem antes, inclusive, mas por questões de investimento aconteceu apenas agora. Quem duvidava queimou a língua. E a
tendência é evoluir cada dia mais, os resultados melhorarem ainda
mais. É tudo uma questão de investimento. Quando há um trabalho sério e pessoas que acreditam, o resultado vem.
JR: Além de praticar judô, você anda de bicicleta...
ES: Eu pedalo, sim. Pratico de finais de semana e quando tem
feriado. Me reúno com pessoal que gosta de pedalar e até com

PERFIL
Nome: Edinanci Fernandes da Silva
Idade: 37 anos
Data de nascimento: 23/08/1976
Cidade atual: São Caetano do Sul (SP)
Equipe: São José dos Campos (SP)
Principais títulos internacionais
• Ouro no Pan de Santo Domingo 2003 (-78kg)
• Ouro no Pan do Rio 2007 (-78kg)
• Bronze no Mundial de Paris 1997 (-72 kg)
• Bronze no Mundial de Osaka 2003 (-78 kg).
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outros judocas, e acho que qualquer tipo de atividade física é boa
para a saúde. Eu gosto de fazer viagens de longa distância de
bicicleta e, quando pego uma subida muito forte, comparo com
uma luta com adversária complicada. Isso me motiva ainda mais a
superar as dificuldades.

Washington Alv

pretendo voltar a estudar, porque entendo que conhecimento teórico é sempre bom.

29

EDINANCI SILVA
A primeira mulher brasileira a participar
de quatro edições de Jogos Olímpicos

JUDÔ EM REVISTA
N O 06 • MAIO 2014

Aos 37 anos, a paraibana Edinanci Silva segue ves- Judô em Revista: O que você faz atualmente?
tindo o quimono. Dona de duas medalhas em Campeonato Edinanci Silva: Continuo treinando judô e competindo, mas atu-

28

Mundial Sênior (1997 e 2003), a meio-pesado começou no judô aos
15 anos. Após despontar no cenário esportivo nacional, mudou-se
para São Paulo de onde partiu para o mundo. Edinanci foi a primeira
mulher brasileira a participar de quatro edições de Jogos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008), e
atualmente representa o município de São José dos Campos em
competições como o Campeonato Paulista e Brasileiro. Chegou a
conquistar a vaga na Seletiva 2016 no ano passado, mas abriu mão
da participação. “Hoje tenho outros objetivos”.

almente tenho outros objetivos, participo só de competições nacionais, como o Brasileiro, o Paulista e alguns regionais. Estou na
categoria pesado, mas às vezes participo também no meio pesado, representando a equipe de São José dos Campos.
JR: Recentemente você estava cursando educação física.
Concluiu o curso?
ES: Infelizmente não, tive que trancar a faculdade. Fiquei triste
com isso, porque entrei na faculdade pensando na questão profissional. Quando me aposentar de vez do tatame, certamente

JR: Após a sua aposentadoria de dois anos, você retomou a
carreira de judoca em 2013. Como foi isso?
ES: Eu comecei a estudar e a me dedicar somente aos estudos, ao
curso de educação física, e decidi usar pelo menos 80% do meu
tempo a isso. Houve um tempo de dificuldades para a equipe de
São Caetano e então me convenceram a voltar a treinar, porque
seria positivo para a equipe. Tive que abrir mão dos estudos em
nome do clube que sempre me ajudou.

marca secundária / horizontal

cores

es/COB

“O JUDÔ FOI
UMA FILOSOFIA
QUE ME ABRIU
MUITAS PORTAS,
QUE ME FEZ
AMADURECER
BASTANTE,
PRINCIPALMENTE
EM RELAÇÃO A
QUESTÕES DA
VIDA MESMO, DE
ONDE EU VIM,
ONDE CHEGUEI.
QUEM DUVIDAVA
DO JUDÔ
FEMININO
QUEIMOU A
LÍNGUA.”

marca principal

JR: Como foi o retorno ao tatame?
ES: Embora eu nunca tenha parado de verdade, pois sou atleta
da Marinha, eu não estava em grande forma quando retornei às
competições. Era complicado conciliar as duas coisas, treino e
estudos. Acabei ficando só com o esporte, para poder trazer os
resultados esperados. Não tenho mais aspirações com a Seleção,
nem objetivos nesse sentido. Quero ser competitiva nos torneios
nacionais.
JR: Hoje, com 37 anos, você treina regularmente como fazia
antigamente? Toma que tipo de cuidados?
ES: Sempre fui uma pessoa muito cheia de regras. Meu dia a dia
não é tão atípico como de outros atletas, porque sou reservada.
Minha preparação física é totalmente diferente do que tinha antes,
meu volume de treino é menor, até porque agora também concilio
o judô com um pouco de jiu-jítsu, já que o impacto da luta é bem
menor, mas com ‘volume’ idêntico.
JR: Você foi uma pioneira no judô feminino no Brasil. O que o
judô representa na sua vida?
ES: O judô representa muito pra mim,. O judô foi uma filosofia que
me abriu muitas portas, que me fez amadurecer bastante, principalmente em relação a questões da vida mesmo, de onde eu
vim, onde cheguei. Fiz muitas amizades, aprendi e enriqueci meus
conhecimentos. Quando tenho a oportunidade de falar sobre judô
em palestras, eu procuro sempre passar esse lado, porque geralmente os atletas e jornalistas dão ênfase às competições, Olimpíadas e Mundiais, mas o esporte é muito mais do que isso.
JR: Por exemplo?
ES: Você pode tirar proveito para muitas outras coisas do esporte,
não só estar na mídia. O esporte enriquece muito a sua vida. Eu
não tive a oportunidade de conhecer muito bem os lugares onde
competi, mas sempre procurei entender e estudar um pouco sobre esses lugares, suas culturas. O judô abriu minha cabeça para
outra realidade, foi muito mais do que um mero esporte olímpico,
foi sim uma filosofia que consegui colocar na minha vida.
JR: E o bom momento do judô feminino. Você acompanha os
resultados da Seleção?
ES: Acompanho as meninas sempre. É uma coisa que poderia ter
acontecido bem antes, inclusive, mas por questões de investimento aconteceu apenas agora. Quem duvidava queimou a língua. E a
tendência é evoluir cada dia mais, os resultados melhorarem ainda
mais. É tudo uma questão de investimento. Quando há um trabalho sério e pessoas que acreditam, o resultado vem.
JR: Além de praticar judô, você anda de bicicleta...
ES: Eu pedalo, sim. Pratico de finais de semana e quando tem
feriado. Me reúno com pessoal que gosta de pedalar e até com

PERFIL
Nome: Edinanci Fernandes da Silva
Idade: 37 anos
Data de nascimento: 23/08/1976
Cidade atual: São Caetano do Sul (SP)
Equipe: São José dos Campos (SP)
Principais títulos internacionais
• Ouro no Pan de Santo Domingo 2003 (-78kg)
• Ouro no Pan do Rio 2007 (-78kg)
• Bronze no Mundial de Paris 1997 (-72 kg)
• Bronze no Mundial de Osaka 2003 (-78 kg).

JUDÔ EM REVISTA
N O 06 • MAIO 2014

Evandro

Teixeira/C

OB

DA
N
A
E
ND
O
R
PO

outros judocas, e acho que qualquer tipo de atividade física é boa
para a saúde. Eu gosto de fazer viagens de longa distância de
bicicleta e, quando pego uma subida muito forte, comparo com
uma luta com adversária complicada. Isso me motiva ainda mais a
superar as dificuldades.

Washington Alv

pretendo voltar a estudar, porque entendo que conhecimento teórico é sempre bom.

29

JUDÔ EM REVISTA
N O 06 • MAIO 2014

Olhando a última atualização do ranking mundial
antes do Campeonato Pan-Americano Guayaquil
2014, Cuba, Estados Unidos e Canadá se colocavam como principais adversários do Brasil pelo
domínio do continente. Mas durante as disputas de 24 a

30

26 de abril no Centro de Convenções Simon Bolívear, a previsão
não se confirmou. Dos 16 ouros possíveis, Brasil e Cuba faturaram
14. E o título de campeão geral do Pan ficou com os brasileiros por
apenas uma medalha de bronze. Os países encerraram a competição com sete medalhas de ouro e quatro de prata. Mas o Brasil faturou cinco de bronze contra quatro dos cubanos. Estados
Unidos ficou com um ouro na categoria leve em que Marti Malloy
derrotou Rafaela Silva na decisão e a Colômbia, com a bicampeã
mundial Yuri Alvear, levou o título entre as atletas da categoria
médio. Vale destacar que Cuba ganhou os dois ouros na categoria superligeiro, que não é olímpica, em que o Brasil não teve
representantes.
“Um dos nossos objetivos, de ser campeão geral, foi alcançado.
Mas acreditávamos que poderíamos chegar ao pódio com os 20
atletas que levamos. O masculino cumpriu bem o seu papel, com

destaque para o Alex Pombo que venceu todos os seus combates por ippon. No feminino, precisamos trabalhar um pouco mais
para corrigir os erros”, disse Ney Wilson.
No masculino, o Brasil faturou seis ouros com Felipe Kitadai
(60kg), Charles Chibana (66kg), Alex Pombo (73kg), Victor Penalber (81kg), Tiago Camilo (90kg) e Rafael Silva (+100kg), uma
prata com Luciano Corrêa (100kg) e bronze com Rafael Buzacarini (100kg) e David Moura (+100kg). Três ouros foram especiais
porque vieram com atletas que voltaram a competir depois de lesões: Charles Chibana e Victor Penalber competiam pela segunda
vez depois de se recuperarem de problemas no cotovelo e Tiago
Camilo fez seu primeiro torneio depois do World Masters em abril
de 2013 por conta de uma lesão no ombro.
Um dos destaques do Brasil na competição, Alex Pombo chegou
ao top 10 do ranking mundial depois do título no Pan-Americano.
Pombo venceu todas as lutas que fez, tanto no individual quanto
por equipes, por ippon.
“Estou muito feliz com essa conquista inédita! Tem muito do meu
esforço, da minha preparação mas também não posso esquecer
dos profissionais da CBJ, da psicóloga, da nutricionista e do es-

trategista que me ajudaram. Me sinto realizado”, disse Pombo.
No feminino, Érika Miranda (52kg) foi a única a conseguir chegar ao
alto do pódio. Sarah Menezes (48kg), Rafaela Silva (57kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg) ficaram com a prata e Ketleyn Quadros (57kg),
Samanta Soares (78kg) e Rochele Nunes (+78kg) com o bronze.
“Já lutamos muitas vezes e em algumas, eu
me precipitei e acabei perdendo. Hoje fui
mais conservadora, me concentrei na parte tática e deu certo”, disse Érika, que derrotou a cubana Yanet Bermoy na decisão
por uma punição.
O último dia de Pan-Americano foi reservado para as disputas por Equipes e
de Kata. E foi dia de mais duelos Brasil e
Cuba. Os países fizeram as duas finais.
No masculino, deu Brasil por 4 a 1. No
feminino, as cubanas levaram a melhor
por 3 a 2.
No Kata, disputado apenas na modalidade Nague-no-kata, o Brasil representado pela dupla Wagner Uchida e
Paulo Ferreira ficou com a prata. O
ouro foi para a Colômbia que também ficou com o título no feminino.
Em 2015, a rivalidade estará mais
acirrada porque tem confronto
Pan-Americano em dose dupla: o
Campeonato Pan-Americano de
Judô será disputado em Alberta e
os Jogos Pan-Americanos em Toronto, ambos no Canadá.
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Brasil garante o título do Pan 2014

hegemonia continental mantida em duelos emocionantes com Cuba
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>> Delegação brasileira posa com as medalhas da competição por equipe no Pan de Guayaquil:
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dos profissionais da CBJ, da psicóloga, da nutricionista e do es-

trategista que me ajudaram. Me sinto realizado”, disse Pombo.
No feminino, Érika Miranda (52kg) foi a única a conseguir chegar ao
alto do pódio. Sarah Menezes (48kg), Rafaela Silva (57kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg) ficaram com a prata e Ketleyn Quadros (57kg),
Samanta Soares (78kg) e Rochele Nunes (+78kg) com o bronze.
“Já lutamos muitas vezes e em algumas, eu
me precipitei e acabei perdendo. Hoje fui
mais conservadora, me concentrei na parte tática e deu certo”, disse Érika, que derrotou a cubana Yanet Bermoy na decisão
por uma punição.
O último dia de Pan-Americano foi reservado para as disputas por Equipes e
de Kata. E foi dia de mais duelos Brasil e
Cuba. Os países fizeram as duas finais.
No masculino, deu Brasil por 4 a 1. No
feminino, as cubanas levaram a melhor
por 3 a 2.
No Kata, disputado apenas na modalidade Nague-no-kata, o Brasil representado pela dupla Wagner Uchida e
Paulo Ferreira ficou com a prata. O
ouro foi para a Colômbia que também ficou com o título no feminino.
Em 2015, a rivalidade estará mais
acirrada porque tem confronto
Pan-Americano em dose dupla: o
Campeonato Pan-Americano de
Judô será disputado em Alberta e
os Jogos Pan-Americanos em Toronto, ambos no Canadá.
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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

CBJ é pioneira no cuidado médico
exclusivo para as atletas

Marcio Bruno

O cuidado com a saúde é importante para todos, claro. Mas, para a mulher atleta, ele é ainda mais especial. Em uma iniciativa pioneira, a Confederação
Brasileira de Judô conta, em seu quadro médico, com a ginecologista Tathiana Parmigiano.
Dra. Tathi é irmã da ex-meio-médio Christiane Parmigiano, bronze no Mundial Júnior
de 1996 e atende às atletas do judô desde o final de 2010. Ela explica que o objetivo do trabalho é não permitir que as diversidades que a mulher pode apresentar
interfiram no rendimento.
“A saúde ginecológica da atleta, profissional ou amadora, precisa estar sob
seu controle para que não reflita no seu desempenho. As meninas devem
cuidar de sua saúde como um todo e não aceitar que algumas alterações
menstruais indesejadas coloquem em risco todo um planejamento de
treinos, competições e muitos sonhos de vida”, destacou a Dra.Tathiana.
No caso do judô, por exemplo, o controle de peso gera alterações
alimentares, hormonais e ósseas – a chamada Tríade da Mulher
Atleta - que tornam o acompanhamento ginecológico fundamental.
A influência que essas mudanças exerce no ciclo hormonal merece
atenção, porque, se mal controlado, pode colocar em risco a saúde
dos ossos.
Dra. Tathiana afirma que, no caso da seleção de judô, o trabalho é
feito em conjunto com outros profissionais, que complementam o
acompanhamento feito por ela.
“Nossa prevenção é muito bem sucedida por trabalharmos em equipe. As nutricionistas têm um papel essencial para que a minha parte
seja bem cumprida. E eu tenho que garantir um aporte hormonal adequado às atletas para não dar trabalho para os ortopedistas e fisioterapeutas, que por sua vez as deixam aptas para os técnicos”, contou.
Segundo ela, o primeiro passo junto às judocas da seleção foi acertar
a rotina ginecológica, fazer exames e vaciná-las contra doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV e Hepatite B. Depois de mais de três
anos de acompanhamento, a médica comemora os resultados:
“Elas têm a informação e mantemos a prevenção. Programamos o ciclo menstrual em relação às competições e não permitimos que isso seja um fator que
possa comprometer o desempenho. O sucesso do trabalho em grupo é visto nos
tatames”, concluiu.
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acompanhamento feito por ela.
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seja bem cumprida. E eu tenho que garantir um aporte hormonal adequado às atletas para não dar trabalho para os ortopedistas e fisioterapeutas, que por sua vez as deixam aptas para os técnicos”, contou.
Segundo ela, o primeiro passo junto às judocas da seleção foi acertar
a rotina ginecológica, fazer exames e vaciná-las contra doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV e Hepatite B. Depois de mais de três
anos de acompanhamento, a médica comemora os resultados:
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perfeitamente na política da Confederação Brasileira de Judô. Nos últimos anos, graças a uma administração
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profissional, a CBJ conseguiu construir um grande patrimônio
imaterial, mas também tem um rico acervo de bens.
“Ao assumirmos a CBJ não existia nenhum tipo de material e
equipamento para a realização dos campeonatos. Dependíamos
da colaboração das Federações e sempre fomos atendidos. Hoje,
não só a CBJ dispõe de um grande acervo, mas também todas as
27 Federações filiadas possuem, pelo menos, duas áreas oficiais
doadas pela CBJ em parceria com o Ministério do Esporte através
do Programa de Auxílio às Federações, o PAF”, disse o presidente
Paulo Wanderley Teixeira.
Desde 2011 até o fim deste ano, o PAF distribuirá quatro áreas de
combate para cada uma das Federações. Os tatames são idênti-

cos aos usados pela Federação Internacional de Judô em eventos do Circuito Mundial.
Hoje, a CBJ conta em seu depósito com 1064 peças de tatame
(400 azuis, 300 verdes, 300 amarelos e 64 vermelhos), 16 televisores, impressora, seis balanças, oito coolers, cabeamento completo para quatro áreas de competição, backdrop e três pódios.
Tudo isso deu à entidade uma independência na organização de
eventos. Em 2014, a CBJ será responsável pela organização de
20 campeonatos espalhados por todas as regiões do país, entre Brasileiros Regionais, Brasileiros em seis diferentes classes de
idade, Troféu Brasil, Grand Prix Masculino e Feminino e Desafios
Internacionais.
“A CBJ consegue realizar até dois campeonatos simultaneamente
graças aos materiais e equipamentos que temos armazenados. É
uma segurança muito grande para nós”, disse Robnelson Ferreira,
gestor técnico nacional e de eventos.

E há uma equipe para levar e montar esses equipamentos nas
competições em que eles se fizerem necessários. O primeiro passo após a vistoria - com relatório fotográfico - feita por um funcionário da CBJ, da Federação Estadual e/ou pelo Coordenador
Regional de eventos é elaborar uma lista com os equipamentos
que deverão ser enviados à cidade-sede do campeonato. Depois,
cabe ao supervisor de logística e produção retirar o que for preciso do galpão em Vitória e colocar no caminhão baú da CBJ.
A montagem começa a dois dias do evento, com a ajuda de mão-de-obra local, indicada pela Federação. Primeiramente, os tatames da área de escape são posicionados para dar o limite total
das áreas de combate. Os carpetes são colocados logo depois da
finalização do tatame e começam, simultaneamente, o trabalho
na parte elétrica para os placares, mesa técnica, distribuidores
VGA e câmeras filmadoras; a distribuição de mesas de honra, dos
árbitros, de imprensa e cadeiras para os árbitros e para os técnicos; e as placas dos patrocinadores.
Por último, vem o backdrop, o pódio e o estabelecimento dos fluxos para atletas, equipe técnica, imprensa, árbitros e público em
geral. Tudo é testado ao final de dez horas seguidas de trabalho.
“O nosso nível de organização de competição tem um padrão
muito alto, referência internacional. Com muito cuidado com os
patrocinadores, com tatames novos, com os placares de ótima
definição, vídeoreplay em todas as áreas. Vemos que o ginásio
fica realmente bonito, com uma estrutura que funciona muito
bem”, disse Thiago Monteiro, o Rasta, supervisor da equipe de
logística e produção, que conta ainda com Raul Garrido, Maycol
Caetano e Júlio César Caldas.
Quando o evento acaba, o trabalho deles recomeça. A desmontagem tem início quando o último atleta é premiado e acaba umas
quatro horas mais tarde. Com tudo desmontado, é feita a conferência do patrimônio.
“É um trabalho muito cansativo mas muito gratificante. É muito
bom ter a sensação de dever cumprido e de orgulho de ver que
fizemos o nosso melhor e que deu tudo certo”, definiu Thiago.
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“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.
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Pequim 2008).
Além de criador do projeto, uma vez por mês Tiago faz as
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“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.
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Principal representante do Movimento Olímpico
no Brasil, filiado ao Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Brasileiro incentiva, desenvolve e promove a participação do país em
Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos e
Olímpicos. Através de seu Mapa Estratégico, o
COB trabalha ao lado das Confederações para o
sucesso do Brasil nas competições e o crescimento das modalidades.

CBJ

Praticantes

COB

A Confederação Brasileira de Judô é a entidade
máxima e representante legal do judô no Brasil. Única
filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro, Confederação
Sul-Americana de Judô, Confederação Pan-Americana
de Judô e Federação Internacional de Judô e integrante
do movimento olímpico internacional. A CBJ promove o
desenvolvimento e reconhecimento da modalidade no
Brasil e no Mundo.

Federações

As 27 Federações filiadas à CBJ são responsáveis
pelo desenvolvimento da modalidade nos Estados.
Organizam competições locais e regionais e promovem a graduação dos praticantes da modalidade
regulamentada pela CBJ.

Patrocinadores

Os patrocinadores desempenham
papel importante no dia a dia do judô
brasileiro. Através de seus parceiros,
a CBJ tem recursos próprios para
aplicar nas áreas administrativa,
técnica, comunicação e estrutura.
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Os convênios, no alto rendimento, e a
Lei de Incentivo ao Esporte, de maneira mais ampla, são dois pilares fundamentais do fomento do desporto pelo
Ministério do Esporte/Governo Federal
em todo território nacional. Através
desses programas, a CBJ investe em
estrutura para atletas e Federações.

Praticantes

Estima-se em 2 milhões o número de
judocas no Brasil, sendo que cerca de
10% são competidores. Os atletas
participam de competições de shiai e
kata. São os judocas que levam os
valores da modalidade ao público.
Fonte

Clubes, Associações e Academias
são ligados diretamente às
Federações Estaduais.
Responsáveis pela prática
recreativa e de competição, são
eles que formam novos judocas e,
com seus senseis, passam
conceitos técnicos e educacionais
da modalidade.
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