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EDITORIAL

Caros amigos, caros judocas,
Vamos encerrar o ano de 2013 com muito a que comemorar: foram
diversos recordes de nossas equipes pelo mundo, começando pela
grande festa dentro de casa no Campeonato Mundial Rio 2013 e
culminando com os sete pódios no Mundial Júnior. O Mundial do
Rio, por sinal, foi mais um marco não apenas de talento dos atletas,
mas também um evento com o mais alto padrão de organização e
transmissão de TV, como você poderá acompanhar nas próximas
páginas.
As conquistas fora do tatame também serão destaque dessa
edição de Judô em Revista, que falará dos dois prêmios recebidos
recentemente pela CBJ. Teremos ainda duas entrevistas muito
especiais: Rafaela Silva, primeira campeã mundial do judô brasileiro,
e Sérgio Pessoa, primeiro ocidental a vencer a Copa Jigoro Kano,
em Tóquio.
O Grand Prix Nacional Interclubes não poderia ficar de fora desse
número. Chegando à sua décima edição no masculino, o Grand
Prix se consolidou como competição de excelência no mundo, com
formato interessante, disputas de alto nível, excelente público e
transmissão ao vivo. Serão quatro páginas fazendo um verdadeiro
raio-x do torneio que acontece já em novembro.
Boa leitura e até 2014!
Feliz ano novo e um Natal com paz a toda família judô.

Um abraço,
Paulo Wanderley Teixeira
Presidente da Confederação Brasileira de Judô
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CALENDÁRIO

DEZEMBRO

NOVEMBRO

2013

31/10
e 1/11
Grand Prix Feminino
& Masculino

23 e 24 21 e 22
16 e 17

7a9

Campeonato
Panamericano Sub-15
e Sub-13
São Salvador, El Salvador

Grand Prix Nacional
Interclubes Masculino

Qingdao, China

Grand Prix
Nacional
Interclubes Feminino
Porto Alegre, RS

Grand Prix
Feminino &
Masculino

Abhu Dhabi,
Emirados Arabes

São Paulo, SP

5e6

29/11 a 1/12

Grand Prix Feminino & Masculino

Grand Slam

Jeju, Coréia do Sul

Tóquio, Japão

O que vêmpor aí em

8-9 de Fevereiro

Grand Slam de Paris, França

21-23 de Fevereiro

Grand Prix de Dusseldorf, Alemanha

7-18 de Março

Jogos Sul-Americanos, Santigo, Chile

28-30 de Março

Grand Prix de Samsun, Turquia

24 a 27 de Abril

Campeonato Pan-Americano, Guaiaquil, Equador

2 a 4 de Maio

Grand Slam de Baku, Azerbaijão

24-25 de Maio
World Masters

7-8 de Junho

Grand Prix de Havana, Cuba
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PELO
BRASIL

10 x GRAND PRIX
Principal competição do calendário brasileiro chega à sua décima edição
colocando frente a frente os grandes atletas do judô mundial

D

ez anos. São Paulo e Porto Alegre foram as cidades
escolhidas para recepcionar esse marco do judô brasileiro: a décima edição do Grand Prix Nacional Interclubes. O torneio masculino ocorre nos dias 16 e 17 de novembro, no ginásio do maior campeão entre os homens, o
Esporte Clube Pinheiros, na capital paulista; já o feminino
acontece entre 23 e 24 de novembro, na casa de uma das
principais campeãs entre as mulheres, a Sogipa, na capital
gaúcha. Graças ao nível técnico elevado e às rivalidades entre os clubes, a competição iniciada em 2003 se tornou o
principal evento do calendário nacional na última década.

preparados e rivalidades acirradas, promovem a áurea especial
do evento.
“É uma competição tecnicamente nivelada por cima. Por ser
um certame por equipes, o Grand Prix também apresenta um fator emocional muito importante, maior do que em
outras competições”, analisou o gestor nacional de eventos da Confederação Brasileira de Judô, Robnelson Ferreira.
A torcida não veste quimono mas, no Grand Prix, pode fazer a
diferença. Conhecido como “Bombonera do Judô”, devido ao tamanho da pressão ser forte lembrando a do famoso estádio do
time de futebol argentino Boca Juniors, o ginásio da Sogipa é lugar temido para os adversários que, além de enfrentar um time feminino com atletas de porte mundial, como Mayra Aguiar e Maria
Portela, também têm de lidar com o caldeirão humano de uma
torcida inquieta e exigente.

Foi justamente o sucesso das edições de 2003 e 2004, quando
houve apenas a disputa masculina, que propiciaram a criação
do torneio feminino – que não demorou em se provar também
um sucesso. A atmosfera do Grand Prix tem a fama de ser diferente de todas as outras competições do judô, tanto brasileiro
quanto mundial. Torcidas vibrantes, ginásios em ebulição, atletas
JUDÔ EM REVISTA
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Foto:: Márcio Rodrigues

“A torcida é realmente um
combustível a mais nos
momentos difíceis. É ela que
impulsiona o atleta e o faz
lembrar que não luta só por ele”
“O Grand Prix é um evento de grande exposição, onde podemos apresentar patrocínios e o
judô a um público ainda maior. E a forma mais
apropriada de apresenta-los é, claro, ganhando título. Nossa torcida, mais que qualquer outra, empurra a equipe para grandes resultados.”,
afirmou Antônio Pereira, o “Kiko”, treinador e coordenador do judô da Sogipa.
“A torcida é realmente um combustível a mais
nos momentos difíceis. É ela que impulsiona o
atleta e o faz lembrar que não luta só por ele”,
atesta Floriano Almeida, treinador e coordenador de judô do Minas Tênis Clube.
A motivação para a disputa do Grand Prix
Nacional se traduz em investimento por parte
dos clubes, que escalam força máxima e chegam até a contratar atletas estrangeiros exclusivamente para o evento.

“São permitidos dois judocas
contratados especialmente para
a competição, num grupo de dez
inscritos. Um destes pode ser estrangeiro. É uma regra que aumenta a competitividade e qualidade técnica, e valoriza o evento”,
acredita Robnelson.

Colocando frente a frente companheiros de seleção, o Grand
Prix também ressalta o espírito
esportivo da modalidade: “Geralmente estamos
todas do mesmo lado, lutando pela seleção. Já
no Grand Prix é diferente. Sempre tem muita
brincadeira do tipo “eu vou ganhar da sua equipe”, “se prepara”... Isso faz da competição ainda
mais forte. O prestigio da medalha ou de ganhar
da companheira de seleção rende piadas durante um bom tempo dentro da equipe”, revela a vice-campeã da categoria até 52kg no Mundial do
Rio em 2013, Érika Miranda.
“É uma rivalidade sadia, que fica só no tatame”, diz Charles Chibana, do pentacampeão
Pinheiros. “Estamos muito focados nesse
Grand Prix. Ser campeão por seu clube, na sua
casa, é muito gostoso. O Grand Prix sempre foi
um dos meus grandes objetivos”, completa o
meio-leve.

JUDÔ EM REVISTA
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SELEÇÃO NO
TATAME
Conﬁra os atletas de seleção brasileira inscritos no
Grand Prix Nacional 2013:
Eduardo Katsuhiro Barbosa AD São Caetano/SP
Rafael Buzacarini - AD São
Caetano/SP
Charles Chibana - Esporte
Clube Pinheiros/SP
Marcelo Contini - Esporte
Clube Pinheiros/SP
Vinicius Panini - Esporte Clube
Pinheiros/SP
Henrique Silva - Esporte Clube
Pinheiros/SP
Rafael Silva – Esporte Clube
Pinheiros/SP
Daniel Hernandes - Esporte
Clube Pinheiros/SP
David Moura - Instituto
Reação/RJ
Alex Pombo - Minas Tênis
Clube/MG
Ricardo Junior - Minas Tênis
Clube/MG
Eduardo Bettoni - Minas Tênis
Clube/MG
Hugo Pessanha -Minas Tênis
Clube/MG
Luciano Corrêa - Minas Tênis
Clube/MG
Felipe Kitadai - Sogipa/RS
Diego Santos - Sogipa/RS
Renan Nunes - Sogipa/RS
Eleudis Valentim - Esporte
Clube Pinheiros/SP
Flavia Gomes - Esporte Clube
Pinheiros/SP
Gabriela Chibana - Esporte
Clube Pinheiros/SP
Maria Suelen Altheman Esporte Clube Pinheiros/SP
Nádia Merli - Esporte Clube
Pinheiros/SP
Raquel Silva - Instituto Reação/
RJ
Jessica Pereira - Instituto
Reação/RJ
Rafaela Silva - Instituto
Reação/RJ
Tamires Crude - Instituto
Reação/RJ
Giullia Penalber - Instituto
Reação/RJ
Ana Carla Grincevicus - Minas
Tênis Clube/MG
Erika Miranda - Minas Tênis
Clube/MG
Ketleyn Quadros - Minas Tênis
Clube/MG
Mariana Silva - Minas Tênis
Clube/MG
Nathália Brigida - Minas Tênis
Clube/MG
Milena Mendes - Palmeiras/
Mogi/SP
Mariana Barros - Palmeiras/
Mogi/SP
Maria Portela - Sogipa/RS
Mayra Aguiar - Sogipa/RS
Rochele Nunes - Sogipa/RS
Claudirene César - Tênis Clube
São José dos Campos/SP

VOCÊ
SABIA?

Foto:s: Márcio Rodrigues

Em 2007, o
Grand Prix não
foi realizado, mas

por um motivo especial:
o calendário de eventos
internacionais no Brasil,
com o Mundial e os
Jogos Pan-Americanos,
ambos no Rio.

CAMPEÕES MASCULINO

• Esporte Clube Pinheiros/SP:
2005, 2006, 2008, 2011, 2012
• AD São Caetano/SP: 2003,
2004, 2010
• Minas Tênis Clube/MG: 2009

O grande nome internacional desta edição será a cubana
atual campeã olímpica e mundial, Idalys Ortiz
(+78kg), que defenderá as cores do Minas Tênis,
assim como seu compatriota campeão mundial Asley

Gonzalez (90kg). Ônix Cortes (CUB, 70kg)
lutará pelo Palmeiras/Mogi, José Armenteiros
(CUB, +100kg) pelo SESC/BA e a alemã Anne
Lisewski (70kg) estará no tatame pelo Instituto
Reação. Nacif Elias e Taciana Lima, brasileiros

CAMPEÕES FEMININO

• Pinheiros: 2005
• AD São Caetano/SP: 2006,
2008
• Sogipa/RS: 2009, 2010
• Minas Tênis Clube/MG: 2011
• Flamengo/RJ: 2012

com cidadania libanesa e de Guiné Bissau, respectivamente,
lutarão pelo Reação e Sogipa/RS.

Na história já disputaram o Grand
Prix medalhistas olímpicos,
mundiais e pan-americanos como
Oscar Brayson (CUB), Yordanis Arencibia (CUB),
Oscar Cárdenas (CUB), Guillaume Elmont (HOL),
Yuri Alvear (COL), Miguel Albarracin (ARG),
Eduardo Costa (ARG), Daniela Krukower (ARG),
Emmanuel Lucenti e Ludwig Ortiz (VEN).

Apenas Pinheiros, Sogipa e
Minas participaram de todas as
edições da competição feminina
do Grand Prix; enquanto apenas
Sogipa esteve em todas as
edições do torneio masculino. O

Minas é o único clube fora de São Paulo a vencer
a edição masculina do GP.
JUDÔ EM REVISTA

6

Novembro/Dezembro 2013

CLUBES PARTICIPANTES
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Fotos: Márcio Rodrigues

O ORGULHO DE
UM POVO FERIDO
COM SEU HISTÓRICO OURO MUNDIAL,
MAJLINDA KELMENDI DEIXOU PARA TRÁS
MUITO MAIS DO QUE SUAS OPONENTES
JUDÔ EM REVISTA
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O

esporte é, sem dúvidas, a mais glamourosa porta de entrada para os corações de fãs e os livros
de história. Para alguns é mais do que isso. O
negro Jesse Owens, campeão olímpico dos 100m rasos
em Berlim 1936, diante do ditador Adolf Hitler, fez cair por
terra a “soberania ariana”. Assim como sua compatriota Venus Williams, que lutou pelo direito de que as mulheres recebessem premiação igual às dos homens em
Wimbledon – o mais tradicional torneio do tênis mundial
– ao mesmo tempo em que dominava as quadras pelo
mundo. Majlinda Kelmendi é mais do que o orgulho de um
país e representa muito mais do que uma campeã mundial. Majlinda Kelmendi é o símbolo da resistência de um
povo que se recusa a cessar sua luta pelo simples direito
de existir.

JR: Tem outras mulheres
como você, praticando judô,
no Kosovo?
MK: Infelizmente ainda não temos muitas meninas no judô por
lá. Até pouco tempo, eu tinha
que treinar com homens.

JR: Qual o sentimento de ser campeã por um país com
a história recente do Kosovo e de significar tanto para
sua nação?
MK: A sensação é indescritível. Meu país ainda é muito novo e
muito pobre. Não é raro ver casos de fome. Poder vencer pelo
Kosovo é inexplicável. É prova que podemos ter campeões. Se
eu posso, outras pessoas podem.

O Kosovo é um país reconhecido por
apenas poucos órgãos, tendo sido
a Federação Internacional de Judô
a primeira agremiação esportiva a
incluir o país em seu corpo de filiados. Os cosovares se espalham por
uma área de cerca de 11 mil km² localizada nos Balcãs e assolada por
uma história de repressão. Em 1991,
o Kosovo declarou independência da
Iugoslávia e a maioria da sua população, de origem albanesa, passou
a viver em situação de segregação
e comandada pela minoria sérvia. Em 1999, após a denúncia
de violações de direitos humanos por parte dos sérvios, tropas militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte invadiram a região e iniciaram a chamada “Guerra do Kosovo”.
O conflito terminou três meses depois, deixando um saldo de
destruição e crueldade. Nos anos subsequentes, o Kosovo seguiu sob a soberania Sérvia, até anunciar sua independência
em 2008. Mesmo hoje, cinco anos após a proclamação como
estado nacional soberano, o país é reconhecido por apenas
uma parte da comunidade internacional.

“Vencer pelo Kosovo é
inexplicável. É prova que
podemos ter campeões.
Se eu posso, outras
pessoas podem”

JR: Sua estreia em Olimpíadas
aconteceu em 2012, quando
você perdeu na segunda luta.
Como foi sair disso para ser campeã mundial em um ano?
MK: Se você trabalhar duro o bastante, pode conseguir o que almeja na vida. Depois do que aconteceu
nas Olimpíadas, tive um momento
bem difícil, pois acusei o golpe. Mas
trabalhei e consegui me recuperar.
Estou no melhor momento da minha
carreira e da minha vida.
* Com site ijf.org

Foi exatamente nessa atmosfera e numa das cidades mais atingidas pelas mazelas das batalhas, Peja, que Majlinda Kelmendi
era criada. Nascida em 1991, tinha apenas oito anos quando a
guerra eclodiu. No mesmo ano, por influência da irmã e com a
mãe ex-praticante de caratê, resolveu entrar para o judô; e aos
22, no Rio de Janeiro, foi imortalizada como a primeira cosovar a sagrar-se campeã mundial em qualquer modalidade. A
líder do ranking mundial da categoria até 52kg desde os primeiros meses de 2013, Kelmendi, que tem em Lucie Decosse
e Hedvig Karacas suas lutadoras favoritas, falou sobre alguns
pontos importantes de sua história.

DATA DE
NASCIME
NTO: 9/5/1
991
PESO: 52k
g

Judô em Revista: Em algumas competições, como nas
Olimpíadas de Londres, você competiu pela bandeira
da Albânia, já que o Kosovo ainda não tem autorização
para ter representação. Como é competir por um outro
país?
Majlinda Kelmendi: Não é nem de perto o mesmo sentimento. Não é meu país, embora a origem seja parecida. Sintome muito diferente. Trabalho cada vez mais duro para mostrar
ao mundo que o Kosovo tem ótimos atletas e, como qualquer
outra nação, tudo o que precisamos é ajuda para podermos
desenvolvê-los da forma adequada.
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RIO
2016

COMITÊ ORGANIZADOR DOS
JOGOS RIO 2016 DE OLHO
NO MUNDIAL DO RIO
Foto: Arquivo Pessoal

D

urante dois dias
cerca de 40 representantes do
Comitê
Organizador
dos Jogos Olímpicos
Rio 2016 observaram o
Campeonato Mundial
de Judô, no Maracanãzinho/Rio de Janeiro.
Eles tiveram a oportunidade de visitar todas
as áreas envolvidas na
realização de um grande evento de judô e de
fazer reuniões com os
responsáveis por elas
com o objetivo de verificar as especificidades
de uma competição
dessa grandeza, trocar
experiências e adquirir
conhecimento.

trabalhando ao lado
da Lisa. É uma pessoa
muito experiente e que
compartilhou
muito
conhecimento comigo e
com todos que tiveram
contato
com
ela”,
completou.

:: Equipe do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 diante da Cidade do Judô, no Maracanãzinho

As visitas aconteceram
nos dias 28 de agosto,
dia em que o Brasil
conquistou a medalha
de ouro com Rafaela
Silva, e no dia 31, em que
o Brasil fez duas finais na
categoria pesado ficando
com duas medalhas de
prata. Os observadores
representaram diversas
áreas, entre elas a
médica e controle de doping, a de apresentação esportiva,
protocolo, oficiais técnicos, operação e política esportiva,
integração paralímpica, imprensa, broadcasting, gestão de
arenas, publicações, equipamento esportivo, licenciamento,
arquitetura de arenas, alimentação, recrutamento e operação
de voluntários e serviço de linguagem (tradução). No último
dia do Mundial, Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê
Organizador Rio 2016 e da Comissão de Coordenação do
Comitê Olímpico Internacional, também se fez presente
ao evento. Nuzman elogiou a estrutura montada no
Maracanãzinho.

“Os encontros entre observadores
e organizadores do Mundial foram
incríveis e possibilitaram uma
vasta troca de informações”

Kenji Saito, sports manager do judô nos Jogos Rio 2016 e gestor técnico das equipes de base da Confederação Brasileira
de Judô, e Lisa Allan, membro da Comissão Desportiva da
Federação Internacional de Judô e sports manager do judô
nas Olimpíadas de Londres 2012, foram os responsáveis por
receber e conduzir os visitantes.
“Os encontros foram incríveis e envolveram diversas pessoas
das mais diferentes áreas. Eu vou ser responsável pela
parte esportiva mas tivemos representantes de quase todas
as áreas envolvidas na organização dos Jogos Rio 2016. A
receptividade dos responsáveis pela realização do Mundial
Rio 2013 também foi um ponto bastante positivo porque
permitiu uma farta troca de informações”, disse Kenji. “Nós
pudemos conhecer as necessidades da FIJ e da competição
propriamente dita. Desde Londres, estou aprendendo muito
JUDÔ EM REVISTA

“Estou muito satisfeito e feliz com o que vi no Rio por
ocasião deste Campeonato do Mundo por Equipes. Foi uma
grande competição, com campeões fantásticos e muito bem
organizada. Judô é importante, muito bem estabelecido no
Brasil e no mundo, e está crescendo muito rápido sob a
liderança do presidente Marius Vizer”, disse Nuzman.
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:: Históricos: João Derly, primeiro campeão mundial sênior do
judô brasileiro, entrega as ﬂores no pódio à Rafaela Silva, primeira

Foto: Márcio Rodrigues

brasileira campeã mundial sênior

MUNDIAL 2013:
UM MARCO NA
HISTÓRIA DO JUDÔ
BRASILEIRO
JUDÔ EM REVISTA

12

Novembro/Dezembro 2013

MUNDIAL
2013

O

Campeonato Mundial de Judô Rio 2013 foi grandioso: grandes lutas, grandes números, grande
repercussão, grande estrutura. Em sete dias, 673
atletas de 123 países pisaram no tatame do Maracanãzinho em busca de superação e sonhos. Apenas 14 sagraram-se campeões, mas muitas histórias foram escritas.

Mayra Aguiar (78kg), além de uma inédita prata por equipes
no feminino.
“A avaliação é a melhor possível. Sete medalhas, cinco finais,
um resultado histórico para o judô feminino, que é o grande
vencedor deste mundial. Elas são as poderosas”, disse Paulo
Wanderley Teixeira, presidente da Confederação Brasileira de
Judô (CBJ).

Enquanto o gigante Teddy Riner levava seu sexto ouro
Mundial e Majlinda Kelmendi dava ao Kosovo seu primeiro título em todos os tempos, o Brasil confirmava a melhor
campanha de sua história: um ouro (Rafaela Silva/57kg), três
pratas (Erika Miranda/52kg, Maria Suelen Altheman/+78kg e
Rafael Silva/+100kg) e dois bronzes (Sarah Menezes/48kg) e

Em termos de evento esportivo, o Campeonato Mundial do
Rio de Janeiro não ficou atrás da delegação brasileira:
“Há três anos, quando começamos a planejar este evento,
não imaginávamos que iríamos chegar neste ponto: uma
final Brasil e Japão, com o Maracanãzinho lotado, e com
transmissão de televisão, rádio e internet ao vivo para o mundo
inteiro. Todos da organização se esforçaram ao máximo, o
presidente da CBJ apostou no projeto e o resultado está aí.
Acho que foi o melhor caminho para o judô. Este campeonato
será um marco na história do esporte brasileiro”, comentou
Mauricio Santos, presidente do Comitê Organizador do
Mundial do Rio.

2000 empregos foram
gerados; mais de 500
proﬁssionais de
imprensa cobriram o
Mundial e 600 voluntários

Ao todo, 2000 empregos foram gerados; mais de 500 profissionais de imprensa cobriram o Mundial e 600 voluntários
participaram ativamente do evento. Um show de judô, que
você confere em imagens nas páginas a seguir.

participaram ativamente do evento

RESULTADOS
MASCULINO
-60 kg
1. TAKATO, Naohisa (JPN)
2. DASHDAVAA,
Amartuvshin (MGL)
3. KIM, Won Jin (KOR)
SAFAROV, Orkhan (AZE)

-66 kg
1. EBINUMA, Masashi (JPN)
2. MUKANOV, Azamat (KAZ)

3. FUKUOKA, Masaaki (JPN)
ZANTARAIA, Georgii
(UKR)

-73 kg
1. ONO, Shohei (JPN)
2. LEGRAND, Ugo (FRA)
3. VAN TICHELT, Dirk (BEL)
ELMONT, Dex (NED)

-81 kg
1. PIETRI, Loic (FRA)
2. TCHRIKISHVILI, Avtandili
(GEO)
3. VOROBEV, Ivan (RUS)
SCHMITT, Alain (FRA)

-90 kg
1. GONZALEZ, Asley (CUB)
2. LIPARTELIANI, Varlam (GEO)

3. ILIADIS, Ilias (GRE)
DENISOV, Kirill (RUS)

-100 kg
1. MAMMADOV, Elkhan
(AZE)
2. GROL, Henk (NED)
3. KRPALEK, Lukas (CZE)
PETERS, Dimitri (GER)

+100 kg
1. RINER, Teddy (FRA)
2. SILVA, Rafael (BRA)
3. JABALLAH, Faicel (TUN)
TOELZER, Andreas (GER)

POR EQUIPES
1. Geórgia
2. Rússia
3. Alemanha e Japão

FEMININO
-52 kg
1. KELMENDI, Majlinda (KOS)
2. MIRANDA, Erika (BRA)
3. KRAEH, Mareen (GER)
HASHIMOTO, Yuki (JPN)

-48 kg
1. MUNKHBAT, Urantsetseg
(MGL)
2. ASAMI, Haruna (JPN)

3. VAN SNICK, Charline (BEL)
MENEZES, Sarah (BRA)

-57 kg
1. SILVA, Rafaela (BRA)
2. MALLOY, Marti (USA)
3. BEDETI, Vlora (SLO)
ROPER, Miryam (GER)

-63 kg
1. GERBI, Yarden (ISR)
2. AGBEGNENOU, Clarisse
(FRA)
3. EMANE, Gevrise (FRA)
VAN EMDEN, Anicka (NED)

-70 kg
1. ALVEAR, Yuri (COL)

JUDÔ EM REVISTA
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2. VARGAS KOCH, Laura
(GER)
3. POLLING, Kim (NED)
KIM, Seongyeon (KOR)

-78kg
1. SOL, Kyong (PRK)
2. VERKERK, Marhinde (NED)
3. AGUIAR, Mayra (BRA)
TCHEUMEO, Audrey (FRA)

Novembro/Dezembro 2013

+78kg
1. ORTIZ, Idalys (CUB)
2. ALTHEMAN, Maria Suelen
(BRA)
3. TACHIMOTO, Megumi (JPN)
LEE, Jung Eun (KOR)

POR EQUIPES
1. Japão
2. Brasil
3. Cuba e França

::01

::02

::03

::01 Rafael Silva rumo ao bronze. ::02 e 03 Equipe poderosa! Atletas
encontram a cantora Annita, que fez o show de abertura do Mundial. ::04
Erika Miranda é prata. ::05 Sarah Menezes: primeira medalha do Brasil no Rio.
::06 Israelense Yarden Gerbi chora com o ouro. ::07 Gigante Teddy Riner:
sexto título.
::04

::05

::07

::06
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MUNDIAL
2013 em
imagens

::08

Fotos: Márcio Rodrigues
e Leandra Benjamin

::09

::10

::11
::08 Rafaela Silva cercada por crianças na Cidade do Judô. ::09
Dourado: presidente da CBJ, Paulo Wanderley, com os campeões Aurélio
Miguel, Rogério Sampaio e João Derly. ::10 Mayra Aguiar conquistou
terceira medalha em mundial sênior. ::11 Meninas comemoram prata
inédita. ::12 Maria Suelen: prata inédita no pesado feminino. ::13
Lucie Decosse: despedida sem medalha da estrela francesa.

::11

::
::13

::12
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ENTREVISTA

FAZ HISTÓRIA
Em entrevista exclusiva, Rafaela Silva conta detalhes de
como se tornou a primeira campeã mundial sênior do Brasil

“De segunda a sexta, bronca na escola. Sábado e domingo, eu solto pipa e jogo bola”. A letra do funk, ritmo
que tem suas raízes nas periferias cariocas, ilustra bem o começo da história da campeã mundial Rafaela
Silva, nascida e criada dentro da Cidade de Deus, famosa comunidade que teve sua história contada em livro e no cinema. Como a maioria das crianças do local, Rafaela não queria muito saber da escola e adorava
brincar pelas ruas da CDD, forma como os moradores se referem ao local. O sonho era seguir os passos de
Marta, Cristiane e Formiga, geração talentosa do futebol feminino que viria a conquistar o ouro dos Jogos
Pan-Americanos do Rio em 2007. Mas quando seu pai, seu Luiz Carlos do Rosário Silva, resolveu procurar uma
atividade esportiva para que as filhas Rafaela e Raquel não ficassem com tanto tempo livre, logo encontrou
um projeto social capitaneado pelo ex-técnico da seleção brasileira, Geraldo Bernardes, pertinho de casa.
Alguns anos mais tarde, o projeto passaria a se chamar Instituto Reação.
O experiente treinador fez uma promessa: garantiu que, um dia, Raquel e Rafaela chegariam à seleção. Durante um
tempo, Rafaela dava suas escapadas para bater bola num dos campinhos de terra da comunidade. Mas quando começaram a chegar os títulos, a coisa ficou séria e Rafaela teve que optar. Assim, com apenas 17 anos, meses depois dos
Jogos de Pequim, Rafaela chegava à seleção brasileira principal. Quatro anos mais tarde, a menina da CDD que queria
ser jogadora de futebol, filha de motorista e de dona-de-casa, entraria para a história do judô brasileiro ao se tornar a
primeira mulher campeã mundial. E dentro da sua cidade, num Maracanãzinho lotado, como um dia ela sonhou ao ver
o Mundial do Rio em 2007.
Nessa entrevista exclusiva concedida durante o treinamento da seleção brasileira feminina em Teresina no último mês
de outubro, Rafaela se solta, ri e chora. Fala sobre sua trajetória no esporte e seus sonhos mas também desaba em
lágrimas ao lembrar dos momentos difíceis que passou. E, para nunca esquecer o que viveu, grafou na pele: “Só Deus
sabe o quanto sofri e o que fiz pra chegar até aqui”. Viaje conosco por essa bonita história de superação, conheça
Rafaela Silva, a primeira campeã mundial de judô.
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Foto: Márcio Rodrigues
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Foto: Thierry Gozzer

JR: Você começou judô bem novinha, mais de dez
anos atrás, graças ao Geraldo Bernardes. Como você
o definiria na sua vida?
RS: Foi fundamental. Eu comecei o judô num projeto social
idealizado por ele. Às vezes eu lutava um campeonato estadual - porque eu sempre gostei de competir -, ganhava uma
Seletiva, não sabia se eu ia poder viajar, se eu poderia disputar um Campeonato Brasileiro que era fora do estado, um
Pan-Americano ou Sul-Americano que era fora do meu país.
Eu nunca imaginei que eu ia sair nem do meu estado, quem
dirá do meu país. Então, graças a Deus, pessoas maravilhosas como o Geraldo entraram na minha vida. Ele sempre chegava depois que eu disputava uma seletiva e falava: não se
preocupa que eu vou pagar do meu dinheiro para você viajar.
E pegava o dinheiro dele e pagava. Então, se não fosse ele,
não sei nem como eu iria seguir no judô.

Judô em Revista: Quando foi que você percebeu que
o judô era o seu caminho?
Rafaela Silva: Foi em 2008. Eu ainda era do juvenil e ganhei
o Brasileiro Júnior. Naquele ano, a menina que tinha ganhado
a seletiva rompeu o ligamento do joelho e quem ganhasse o
brasileiro no leve estaria automaticamente classificado para
o Mundial Júnior. E eu consegui ganhar. Fui para o Mundial e
cheguei lá sem pressão nenhuma. Pensei: vou fazer o que eu
sei, fazer o meu judô, não vou me apegar, não tenho obrigação de ganhar porque não é a minha classe. E acabei campeã
mundial. Depois disso é que fui levando mais a sério. Eu nem
acreditava que tinha sido campeã mundial. Minha irmã (Raquel
Silva) e a Rochele (Nunes), que estava na equipe também, comemoraram mais que eu. Voltei pro Brasil e três dias depois já
tinha a Seletiva para a seleção principal. Consegui a vaga. Aí
as coisas ficaram sérias porque o Geraldo (Bernardes, técnico que a descobriu) sempre me falava que um dia
eu ia chegar na seleção.
Só que mesmo eu indo
para
Pan-Americano,
ganhando carioca, ganhando Brasileiro, eu não
sabia o que era uma seleção brasileira, não tinha
nem noção. Na verdade, aconteceu uma coisa antes que me incentivou muito também: foi assistir ao Campeonato Mundial e aos
Jogos Pan-Americanos, no Rio, em 2007. Fiquei encantada
com o judô. Aí no ano seguinte falei: é isso que eu quero para
mim.

JR: E o Instituto
Reação?
RS: Eu comecei a praticar o esporte em 2000
no Judô Comunitário
Geraldo Bernardes Body
Planet, uma academia
que cedia o espaço para
gente treinar e ficava perto da minha casa, em
um dos acessos para a
Cidade de Deus. Em 2003 o Flávio Canto se juntou com o
Geraldo. Hoje são cinco pólos do Reação e eu acho muito
bom. Só acho que temos que voltar a ter treinos de todo mundo num pólo numa semana, no outro na semana seguinte.
Temos que nos encontrar mais.

“Lutando no Rio senti uma energia
muito positiva. E isso para gente
que estava lá dentro. Imagina para
quem estava de fora assistindo,
observando, vibrando, torcendo”

JR: Nesse sentido, você acha que quem viu você campeã agora vai se motivar mais? Outras Rafaelas poderão surgir a partir do Mundial de 2013?
RS: Acho que sim. Lutando no Rio senti uma energia muito
positiva. E isso para gente que estava lá dentro. Imagina para
quem estava de fora assistindo, observando, vibrando, torcendo numa competição tão legal e organizada...

JUDÔ EM REVISTA

JR: Você citou o Flávio Canto. Ele é uma pessoa que
acompanhou bem de perto a sua história e se emociona com suas conquistas e derrotas...
RS: É muito bom ter pessoas como ele e o Geraldo por perto. Você ver um cara que é ex-atleta, é medalhista olímpico, é
um top, um grande nome do judô se emocionar com uma luta
minha, uma jovem que está chegando agora, é muito bom.
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Foto: Márcio Rodrigues

Fico feliz em saber que ele tem esse carinho
por mim.
JR: Você agora também é um grande
nome do judô, uma top. Você representa muito, especialmente para as crianças
que estão chegando no Reação. Como
lida com isso?
RS: O sensei Geraldo sempre fala: se treina no
mesmo tatame, se tem as mesmas horas de
treino, tem o mesmo professor, de onde saiu
um, pode sair mais. O pessoal agora me chama mais para treinar, tira dúvidas. E eu estou
sempre disposta a ajudar. Mas não sou só eu:
minha irmã também é da seleção, a Jéssica
Pereira foi vice-campeã mundial júnior, tem o
Matheus Garcia que foi vice-campeão mundial juvenil em 2009. Então acho que estão
saindo grandes atletas do Instituto Reação.

JR: Voltemos ao Mundial. Você teve que :: Rafaela é carregada após o ouro inédito no Mundial do Rio
superar alguns momentos difíceis para
quando perco uma competição minha mãe faz a comida que
chegar até o título, especialmente a elieu gosto para eu não ficar comentando sobre a derrota. A
minação em Londres...
RS: Depois das Olimpíadas eu pensei em parar o judô, che- família e os amigos foram fundamentais. Também tem um
guei lá na Vila e falei que eu não queria saber mais disso. momento que foi muito chato e que vai fazer um ano agora
Cheguei com chance de ser medalhista. Era meu sonho. E não foi quando o meu professor de jiu-jitsu (Sylvestre Neto, que
consegui. Eu não tinha mais vontade pisar no tatame, treinar, também era piloto de helicóptero) morreu. Ele me incentivava muito. Ficava na janela conversando com meu pai, dizendo que era pra puxar meu pé, que eu tinha talento e estava
desperdiçando.

Foto: Thierry Gozzer

“Na hora que joguei, caí em cima
e o árbitro deu wazari. Olhei
para o sensei Mário e ele estava
pedindo ippon (...) Continuei
segurando ela (...) quando o
árbitro deu matê. Nisso eu já
levantei olhando pra mesa e vi o
árbitro falando que era pra dar
ippon. Aí foi só comemorar!”

:: Geraldo Bernardes: mentor

JR: Rafa, você é uma pessoa de personalidade forte.
Em uma declaração pouco antes do Mundial, você disse que não queria prata porque prata você já tinha.
Que você estava indo buscar o ouro. Isso soou como
arrogância para muitos mas foi uma maneira de se
motivar?
RS: Meu primeiro Mundial Sênior foi em 2009, em Roterdã, e
fiquei em quinto lugar. Em Paris, em 2011, eu tinha colocado
como objetivo conquistar uma medalha porque tinha deixado
escapar o bronze. Então, quando cheguei na final, eu relaxei. Disse: “Ufa, já garanti minha medalha”. E eu estava super
bem na competição, fazendo grandes lutas, passei pela campeã olímpica na primeira luta, a segunda foi contra a segunda
colocada no ranking atual... Em 2013 eu falei para mim mesma que não entraria com essa cabeça, não queria só uma
medalha, ainda mais com a competição sendo na minha cidade. E se tinha tanta gente confiando em mim, por que eu mesma não confiar? Aí resolvi colocar esse objetivo porque não
queria decepcionar todos os que estavam torcendo por mim.

brincar como
eu gosto. Eu
ia pra academia para ver
meus amigos,
mas não sentia
vontade de colocar o quimono pra treinar,
pra competir.
Aí, as meninas
ficavam brincando: “bota o
quimono aí pra
eu te bater!”.
Então
acho
que elas foram
me animando
a voltar a subir no tatame.
Elas e minha
família. Porque

JUDÔ EM REVISTA

JR: E a faculdade de psicologia. Está gostando?
RS: Escolhi psicologia porque vou fazer psicologia do esporte. Quero ajudar os atletas como elas me ajudaram a realizar esse sonho de ser campeã mundial e sei que a cabeça
é importante. Mas o melhor da faculdade tem sido conhecer
pessoas novas, que não são do judô. Queira ou não, todas as
amizades são do esporte e quando começa qualquer assunto, sempre termina no judô.
JR: Agora falando mais especificamente sobre o
Mundial. Como foi entrar para lutar a final?
RS: Enquanto a gente estava esperando para entrar, percebi
que quando eu estava parada, ela ficava parada. Se eu mexesse para aquecer, ela se mexia também para mostrar que
estava ali, que estava com vontade de lutar. Vi que ela estava
meio preocupada de estar ali, com o Maracanãzinho lotado.
Quando anunciaram os nomes, ela entrou e ninguém falou
nada. Aí quando veio o meu nome, “Rafaela Silva do Brasil”,
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o Maracanãzinho todo levantou, gritou, começou a batucar e notei ela recuando
antes de entrar no tatame. Foi ali que eu vi que ela ia entrar me respeitando. Ela
estava sentindo a pressão da torcida. A torcida foi fundamental. Já sabia como
lutar com essa adversária. Então tinha certeza de que ela ia querer segurar nas
minhas duas mãos e ficar batendo ashi. Quando eu abrisse e tentasse tirar a pegada, ela ia se jogar na minha frente para ser punida. Então, deixei ela segurar
na minha mão e segurei em cima. Esperei ela bater de ashi e entrei o quadril. Ela
botou a perna na frente e foi a hora que eu consegui entrar o golpe.
JR: O que passou na sua cabeça ali?
RS: Na hora que joguei, caí em cima e o árbitro deu wazari. Olhei para o sensei
Mário e ele estava pedindo ippon. Olhei pra mesa e vi que os árbitros falando alguma coisa. Continuei segurando ela e trabalhando o chão para o tempo passar,
quando o árbitro deu matê. Nisso eu já levantei olhando pra mesa e vi o árbitro
falando que era pra dar ippon. Aí foi só comemorar!

Foto: Márcio Rodrigues

Foto: Márcio Rodrigues

JR: A equipe feminina fez história nesse Mundial. O que você acha que
levou as meninas tão longe?
RS: Acho que é mesmo a união. Entrei na equipe um ano depois das Olimpíadas
de Pequim e houve muita renovação. Mudaram muitas meninas e a gente foi
conquistando esse espírito de equipe, se juntando. E fomos ganhando o respeito que a gente não tinha. Chegávamos no campeonato Pan-Americano e as
cubanas debochavam da gente. A gente nunca ganhava delas. Agora, temos na
equipe várias campeãs pan-americanas, tem campeã mundial, campeã olímpica. O pessoal olha a equipe feminina diferente, vê que nosso judô está crescendo bastante e a gente tenta sempre se manter unida porque é essa união que
está ajudando a equipe a crescer.
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MUNDIAL
SUB-21

MUNDIAL
JÚNIOR:
Brasil fatura
recorde de sete
medalhas

BRASIL EM MUNDIAIS JÚNIOR

51 MEDALHAS:
11 OUROS
14 PRATAS
26 BRONZES

O

Brasil nunca ganhou tantas medalhas quanto em 2013.
Depois dos desempenhos históricos no Campeonato
Mundial Sênior, no Campeonato Mundial Militar
e na Universíade, foi vez de os jovens talentos brasileiros
brilharem no Campeonato Mundial Sub-21 disputado em
Ljubljana, capital da Eslovênia, de 23 a 27 de outubro.
Foram nada menos que sete medalhas, recorde do Brasil
na competição. Jéssica Pereira (52kg / prata), Samanta
Soares (78kg / prata), Vitor Torrente (60kg / bronze), Gabriel
Mendes (73kg / bronze), Henrique Silva (90kg / bronze),
Sibilla Faccholli (+78kg / bronze) e Ruan Silva (+100kg /
bronze) entraram para a galeria de medalhistas brasileiros
em Mundiais Júnior, que agora conta com 51 nomes desde
1974. Em número de medalhas, em 2013, o Brasil ficou atrás
apenas do Japão que conquistou 12 medalhas.
O resultado coroa o trabalho e planejamento realizado o ano
inteiro pelas equipes de base. Os Estágios Internacionais fizeram
com que os juniores do Brasil rodassem a Europa enfrentando
e treinando com os principais atletas do continente, além dos
japoneses, da categoria. Arlon (BEL), Paris (FRA), Coimbra (POR),
Bremen (ALE), São Petersburgo (RUS), Lignano (ITA), Liberec (CZE) e
Berlim (ALE) foram as sedes das quatros fases das viagens feitas pela
Equipe Sub-21 nos Estágios Internacionais. Nas vésperas do Mundial,
uma viagem ao Japão - onde participaram de treinamentos em
universidades com tradicionais programas de judô (Tsukuba e Teikyo)
- e uma concentração final em São José (SC), prepararam o terreno
para o resultado histórico.
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Fotos: Gabriela Sabau/IJF

“Acredito que o resultado é reflexo do
trabalho sério da comissão técnica,
proporcionado pelo investimento que a
CBJ, junto com o Ministério do Esporte.
Vale destacar também o trabalho em
conjunto com os clubes. Nunca estivemos
tão próximos dos técnicos pessoais
dos atletas. Acredito que essa parceria
também é fundamental para o sucesso da
seleção. Tudo o que nós planejamos no
ano passado nós conseguimos executar
em 2013. E os resultados demonstram que
estamos no caminho certo”, disse Kenji
Saito, gestor técnico das equipes de base.
A equipe brasileira contou com 18 nomes
na Eslovênia e mostrou a que veio logo no
primeiro dia com o pódio do superligeiro
Vitor Torrente (Palmeiras/Mogi/SP). A
medalha de bronze foi disputada num
combate emocionante. O búlgaro Valentin
Alipiev vencia o brasileiro por um wazari
até os últimos 15 segundos de luta. Vitor
partiu com tudo e, a sete segundos do
final, empatou o confronto. A um segundo
do fim, jogou o búlgaro novamente por
wazari, encerrando o combate e iniciando
a festa brasileira.
“É muito difícil
expressar
em
palavras
minha
felicidade. Chorei
muito depois da
luta da vitória.
Eu
entrei
na
competição para
dar meu máximo,
sempre pensando
luta por luta, e
o resultado foi
esse”, disse Vitor.

No terceiro dia do torneio, Henrique Silva
(90kg), dono de uma prata no Mundial
Juvenil de Budapeste 2009, faturou o
bronze no Júnior. Na disputa do bronze,
o paranaense radicado em São Paulo,
enfrentou
o
tadjique
Komronshoh
Ustopiriyon.
“Saí da Eslovênia com a medalha no
Mundial pra fechar bem o meu ciclo no
Júnior. Agora o foco é Rio 2016”, disse
Henrique, atleta do Pinheiros/SP.
Mas ainda tinha mais medalha para o
Brasil: os atletas das categorias meio
pesado e pesado fecharam a competição
individual com mais três pódios. Sibilla
Faccholli (+78kg, São Bernardo/SP), que
garantiu a vaga no Mundial apenas nos
últimos segundos por conta de lesões
das duas primeiras colocadas do ranking
nacional – Istelina Silva e Camila Gebara
-, mostrou personalidade para vencer a
croata Ivana Sutalo na disputa do bronze.
No pesado masculino, Ruan Silva – atual
campeão brasileiro Sub-21 e Sub-23 –
também garantiu seu bronze. Depois de
sair perdendo por
wazari, conseguiu
jogar o georgiano
Giorgi Zakariadze
por yuko e o
imobilizou
para
assegurar a sua
medalha.

As 7 medalhas
conquistadas no
Mundial de Ljubljana
2013 constituem um
novo recorde. A marca
anterior era de 5,
conquistadas em
Cali ‘98 e Bangkok ‘08.

No segundo dia
de disputas, mais
duas
medalhas
para o Brasil. Jéssica Pereira (52kg), atleta
do Instituto Reação como Rafaela Silva,
venceu suas quatro lutas até a decisão
do ouro, quando acabou derrotada pela
alemã Sappho Coban por shidô, após a
luta terminar empatada em yuko.
“É meu primeiro Mundial e me senti bem
durante todas as lutas. Pena que não
consegui o ouro, mas, para mim, foi uma
experiência fantástica”, comemorou a
carioca.
Gabriel Mendes (73kg), alagoano que
mora e treina no Flamengo/RJ, lutou seis
vezes para chegar ao bronze. A vitória por
ippon sobre o russo Imranbek Gabasov
confirmou o terceiro pódio do Brasil no
Mundial.

:: Jéssica Pereira (52kg / prata)

“A luta no solo
não
é
minha
especialidade
mas
tanto
o
sensei Murilo, do
Flamengo, quanto
o sensei Douglas,
da
seleção,
pegaram muito no
meu pé para que
eu ficasse atento na transição da luta de
pé para a no chão. Acabou dando certo!”,
disse Ruan, do Flamengo/RJ.
Para encerrar a participação brasileira,
Samanta Soares, reserva de Mayra Aguiar
na seleção principal, garantiu a prata entre
as meio pesadas, perdendo a decisão
para a japonesa Shiori Yosimura por
imobilização. Foi a segunda medalha de
Samanta em Mundiais, depois do bronze
no Juvenil de Budapeste 2009.

:: Samanta Soares (78kg / prata)

:: Sibilla Faccholli (+78kg / bronze)

:: Vitor Torrente (60kg / bronze)

:: Gabriel Mendes (73kg / bronze)

:: Henrique Silva (90kg / bronze)

“A ficha demorou a cair. Esse ano foi
muito complicado para mim porque tive
várias lesões. Lutei para me recuperar e
treinei muito para esse momento”, disse
Samanta.

:: Ruan Silva (+100kg / bronze)
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BRASILEIRO
SÊNIOR

BRASILEIRO SÊNIOR:
Deﬁnidos os últimos classiﬁcados
para Seletiva Rio 2016
JUDÔ EM REVISTA
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Portas abertas até o final

O

Participam da Seletiva Rio 2016 – Etapa II todos os campeões
brasileiros Sub-21, Sub-23 e sênior e do Troféu Brasil, bem como
os titulares da equipe Sub-21 no Mundial da categoria e os atletas da equipe de apoio no Mundial Sênior. Estão dispensados
da Seletiva os atletas que fazem parte do grupo principal que sejam medalhistas olímpicos, que tenham sido titulares nos Jogos
de Londres e no Campeonato Mundial Individual e que estejam
na zona de ranqueamento olímpico (até a 14ª posição do ranking
mundial no caso das mulheres e até a 22ª colocação no caso dos
homens). Será levada em consideração a atualização do ranking
após o Grand Slam de Tóquio 2013. Os atletas da seleção que
não cumprirem esses requisitos também participarão da Seletiva.
As vagas restantes em cada uma das sete categorias nos dois
naipes serão preenchidas por indicações técnicas.

Campeonato Brasileiro Sênior, em Manaus,
em outubro, definiu os últimos classificados
diretos para a Seletiva Rio 2016 – Etapa II,
que será realizada nos dias 15 e 16 de dezembro de
2013, no Rio de Janeiro.
Os maiores nomes em ação na Arena Amadeu Teixeira
foram a jovem Rafaela Silva (57kg) e a experiente Edinanci
Silva (+78kg). A primeira brasileira a vencer o Campeonato
Mundial não sentiu a falta de ritmo e passou fácil pelas
adversárias, vencendo todas as lutas por ippon.
“Sou campeã mundial mas não tinha o título do Brasileiro
Sênior no meu currículo. Por isso, vim com muita vontade
de ganhar”, disse Rafaela Silva.

A primeira Seletiva foi em dezembro de 2012 e, a última, será no
final de 2014. Mesmo após esta última etapa, três atletas comporão a seleção em cada categoria, deixando viva a possibilidade de
que o titular se defina apenas em 2016. Isso já aconteceu, inclusive com medalhistas olímpico como é o caso de Ketleyn Quadros
que só assumiu o posto na categoria até 57kg poucos meses antes dos Jogos de Pequim 2008. O fim da história todo fã de judô
sabe: a histórica conquista do bronze, que a tornou a primeira
mulher brasileira a subir ao pódio em esporte individual. Mais recentemente, Felipe Kitadai e Rafael Silva só se tornaram titulares
da equipe principal no final de 2010, conquistando o bronze em
Londres dois anos mais tarde.

No pesado feminino, Edinanci Silva passou pelas fortes
jovens concorrentes Mayara Oishi (PR), campeã brasileira
Sub-23, e Rafaela Nitz, para renovar o título de campeã
brasileira.
“O Brasileiro é uma ótima competição para se ter uma
ideia do que está acontecendo no judô nacional, não podemos olhar só pelos resultados da seleção. Estou feliz
porque estou vendo que os Estados do Norte e Nordeste
conseguiram resultados positivos. Nessas regiões tem
ótimos atletas e se eles tiverem um pouco mais de incentivo e estrutura, poderão chegar à seleção”, disse
Edinanci Silva, dona de dois bronzes em Mundiais Sênior.
Entre as classificadas para a Seletiva está a potiguar
Veronice Chagas, que derrotou a paulista Dione Lima na
decisão da categoria meio-médio (63kg).

CLASSIFICADOS: FEMININO

MASCULINO

FEMININO

“Há vários anos que eu venho tentando ser campeã brasileira e sempre ficava em segundo ou terceiro. É muito
bom poder participar dessa Seletiva. Agora é treinar mais
para chegar na seleção que é meu principal objetivo”, disse Veronice, de 28 anos.
Sonho compartilhado pela jovem Maria Eduarda
Gonçalves, campeã brasileira na categoria Ligeiro (48kg),
a mesma da campeã olímpica Sarah Menezes. A atleta de
apenas 19 anos quer encarar de igual para igual os maiores nomes do judô nacional.
“Não imaginei que eu ia ganhar porque é o meu primeiro
ano como júnior ainda. O título mostrou que, se eu treinar
ainda mais e continuar evoluindo, posso chegar na seleção.
Não é um sonho impossível”, disse Maria Eduarda.

CAT.
-48kg

-52kg

-57kg

-63kg

-70kg

-78kg

SELETIVA RIO 2016 - ETAPA II
58 de 10 estados no masculino
54 de 10 estados no feminino

+78kg
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NOME
Sarah MENEZES
Nathália BRÍGIDA
Gabriela CHIBANA
Maria Eduarda GONÇALVES
Jessica HENRIQUES
Laís LESSA
Catiere Toledo MOYA
Núbia Guedes SANTOS
Erika MIRANDA
Raquel SILVA
Eleudis VALENTIM
Jéssica PEREIRA
Luana PINHEIRO
Milena MENDES
Thais Borges SANTOS
Rafaela de Araujo BARBOSA
Rafaela SILVA
Ketleyn QUADROS
Juliene ARYECHA
Joice Machado BRAGA
Tamires CRUDE
Flávia GOMES
Tamara SANTOS
Giullia PENALBER
Taynara Melo de CARVALHO
Camila BARRETO
Mariana BARROS
Katherine MORAES
Mariana SILVA
Veronice CHAGAS
Dione Barbosa de LIMA
Jéssica Baptista SANTOS
Aléxia CASTILHOS

Laisa Elizabeth SANTANA
Ana Carla GRINCEVICUS
Manoela BRAGA
Maria PORTELA
Nádia MERLI
Bárbara TIMO
Helena ROMANELLI
Beatriz Santos de OLIVEIRA
Thayna de Ceselles da SILVA
Adriana Leita de SOUZA
Mariana Oliveira VEIGA
Mayra AGUIAR
Samanta SOARES
Luciana MAZETTO
Nathalia Schmidt PARISOTO
Isadora PEREIRA
Renata Cristina JANUÁRIO
Fernanda Ferreira MOLINA
Stefanie dos Santos MIRANDA
Maria Suelen ALTHEMAN
Rochele NUNES
Claudirene Maria CÉSAR
Riva da Silva COELHO
Mayara OISHI
Istelina Mota da SILVA
Sibila M. Jacinto FACCHOLLI
Angelita Maiorka SASSI
Rafaela NITZ
Camila Gebara NOGUEIRA

CLASSIFICADOS: MASCULINO

UF
CLUBE
PI
Ass. Expedito Falcão
MG
Minas Tênis Clube
SP
E.C. Pinheiros
RJ
Instituto Reação
RJ
Instituto Reação
MG
Minas Tênis Clube
SP
E.C. Pinheiros
AP Clube de Judô Fabio Machado
MG
Minas Tênis Clube
RJ
Instituto Reação
SP
E.C. Pinheiros
RJ
Instituto Reação
MG
Minas Tênis Clube
SP
S. E. Palmeiras/Mogi
SP
Tênis Clube São José
AM
Centro Esportivo D. Bosco
RJ
Instituto Reação
MG
Minas Tênis Clube
RJ
C. R. Flamengo
SP
E.C. Pinheiros
RJ
Instituto Reação
SP
E.C. Pinheiros
SP
S. E. Palmeiras/Mogi
RJ
Instituto Reação
RJ
Instituto Reação
RS KIAI - Ass. Canoense de Judô
SP
S.E. Palmeiras/Mogi
RJ
C. R. Flamengo
MG
Minas Tênis Clube
RN
Ass. Natal de Judô
SP
E.C. Pinheiros
SP
E. C. Pinheiros
Sogipa
RS
RJ
C. R. Flamengo
MG
Minas Tênis Clube
RS
Sogipa
RS
Sogipa
SP
E.C. Pinheiros
RJ
C. R. Flamengo
SP
Instituto Reação
SP
SESI - SP
AM
Assoc. Fort Judô Clube
SP
Assoc. Rogério Sampaio
MS
Judô Clube Rocha
RS
Sogipa
SP
A.D. São Caetano
SC
Assoc Meio Oeste de Judô
SC
A.D.I.E.E. Florianópolis
MG
Minas Tênis Clube
RJ
A.D. Colégios da Z. Oeste
MS
Assoc. D. Moura
RJ
Equipe de Judô Pinheiro
SP
Assoc. Rogério Sampaio
RS
Sogipa
SP
Tênis Clube São José
SP
S.E.Palmeiras/Mogi
PR
Judô Nintai do Brasil
MG
Minas Tênis Clube
SP
MESC São Bernardo
SC
Assoc. Judocas de itajai
RJ
C. R. Flamengo
MS
Clube Sakurá de Judô

Total de 112 atletas de
14 estados distintos

CAT.
-60kg

-66kg

-73kg

-81kg

-90kg

-100kg

+100kg
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NOME
Felipe KITADAI
Diego SANTOS
Eric TAKABATAKE
Phelipe PELIN
Luiz Felipe HENRIQUES
José Vicente SOUZA
Nicolas SANTOS
Alan KUWABARA
Antônio Fabrício ALVES
Breno ALVES
Mike Massahiro CHIBANA
Charles CHIBANA
Luiz REVITE
Daniel SANTOS
Vinícius Sakomoto LEAL
Lucas BERNARDO
Ricardo Santos JUNIOR
Gabriel PINHEIRO
Adriano SOUZA
Marcelo FUZITA
Ricardo Ayres LIMA
Breno ALESSI
Bruno MENDONÇA
Alex POMBO
Marcelo CONTINI
Eduardo BARBOSA
Adriano SANTOS
Caio BRÍGIDA
Gabriel MENDES
Igor PEREIRA
João Pedro MACEDO
Leandro CUNHA
Leonardo LUZ
Marcos SEIXAS
Wallace ALVES
Victor PENALBER
Leandro GUILHEIRO
Mauro MOURA
Yuri MIRANDA
Vinícius PANINI
Alison SILVA
José Carlos Moraes JUNIOR
Gustavo ASSIS
Felipe COSTA
Dennis Rodrigues BARBOSA
Guilherme LUNA
Tiago Camilo
Eduardo Bettoni da SILVA
Eduardo SANTOS
Rubens INOCENCIO FILHO
Henrique SILVA
Eduardo GONÇALVES
Raphael MAGALHÃES
Ricardo TREVISAN FILHO
Renan NUNES
Luciano CORRÊA
Rafael BUZACARINE
Hugo PESSANHA
Bruno ALTOÉ
Horácio ANTUNES
Gabriel SOUZA
João Gabriel SCHLITTLER
Rafael SILVA
David MOURA
Walter SANTOS
Daniel HERNANDES
Isaque CONSERVA
Leandro GONÇALVES
Ruan ISQUIERDO
Guilherme MELO
Jucelino Nascimento JUNIOR
Luis Eduardo CARMO
Gabriel SANTOS

UF
RS
RS
SP
SP
RJ
ES
SP
SP
PI
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
MG
PE
AM
SP
RJ
SP
SP
MG
SP
SP
SP
SP
RJ
RJ
RS
SP
MG
MG
RJ
RJ
SP
RJ
MG
SP
SC
SP
MG
SP
RJ
RJ
SP
MG
RS
SP
SP
SP
SP
RJ
RS
MG
SP
MG
MG
RS
SP
RJ
SP
MT
RS
SP
PB
SP
RJ
MG
MG
SP
MG

CLUBE
Sogipa
Sogipa
E.C. Pinheiros
E.C. Pinheiros
Instituto Reação
Assoc. Yamate de Judô
ADPM
E.C. Pinheiros
Assoc. Judô Queiroz
E.C. Pinheiros
E.C. Pinheiros
E.C. Pinheiros
Assoc. Rogério Sampaio
E.C. Pinheiros
Minas Tênis Clube
SESI - SP
Minas Tênis Clube
Assoc. CIA do Judô
ACOPAJAM
S.E. Palmeiras/Mogi
C. R. Flamengo
A.D. Santo André
SESI Cubatão
Minas Tênis Clube
E.C. Pinheiros
A.D. São Caetano
E.C. Pinheiros
São João T. C.
C. R. Flamengo
Instituto Reação
Sogipa
Tênis Clube São José
Minas Tênis Clube
Minas Tênis Clube
Instituto Reação
Instituto Reação
E.C. Pinheiros
C. R. Flamengo
Minas Tênis Clube
E.C. Pinheiros
Assoc. Judocas de Itajai
A.D. São Caetano
Minas Tênis Clube
E.C. Pinheiros
C. R. Flamengo
Instituto Reação
E.C. Pinheiros
Minas Tênis Clube
Sogipa
E.C. Pinheiros
E.C. Pinheiros
A.D. São Caetano
A.D. São Caetano
Instituto Reação
Sogipa
Minas Tênis Clube
A.D. São Caetano
Minas Tênis Clube
Minas Tênis Clube
Sogipa
E.C. Pinheiros
C. R. Flamengo
E.C. Pinheiros
Ass. Kodokan de Cuibá
Sogipa
E.C. Pinheiros
Associação Shintai-dô Paraíba
Assoc. Rogério Sampaio
C. R. Flamengo
Minas Tênis Clube
Minas Tênis Clube
S.E. Palmeiras/Mogi
Minas Tênis Clube

Sérgio Pessoa

Primeiro ocidental a conquistar a Copa Jigoro Kano
treina canadenses e reforça intercâmbio com brasileiros

U

ma vida dedicada ao judô. Sérgio Pessoa, 51 anos, começou a treinar o esporte quando tinha apenas
sete anos, na Sociedade Esportiva Palmeiras/SP, com o professor Nakano. O então menino logo se
destacou e decidiu viver do esporte. Na década de 1980, atingiu seu auge, com conquistas históricas
que ajudaram o esporte a se difundir ainda mais no Brasil. Entre seus principais títulos, quatro Jogos Panamericanos, 3º lugar no Campeonato Mundial Universitário, 5º no Campeonato Mundial Sênior, e, a “cereja
do bolo”, o ouro na tradicionalíssima Copa Jigoro Kano, em 1986.
Sérgio Pessoa não foi apenas o primeiro brasileiro, mas sim o primeiro homem ocidental a ter a honra de conquistar
um dos títulos mais glamorosos do judô, hoje conhecido como Grand Slam de Tóquio, disputado anualmente em
dezembro. Para ele, a conquista foi um divisor de águas para o judô brasileiro, pois mostrou ao mundo que os
brasileiros poderiam chegar lá.
Pessoa “pendurou o quimono”, mas não largou o judô. Em 1992 decidiu virar técnico. Após um período em que ganhou
experiência no Brasil, se mudou para o Canadá com a família em 2004, em busca de uma melhor qualidade de vida.
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Foto: Arquivo Pessoal

Judô em Revista: Porque você decidiu se mudar do
Brasil e como foi sua adaptação no Canadá?
Sérgio Pessoa: Foi uma decisão familiar, pois estava buscando melhor qualidade de vida, de estudos para os meus filhos e segurança pra família. Primeiramente vim pra cidade de
Kedgwick, New Brunswick, com dois mil habitantes. Foi uma
mudança muito brusca, difícil, porque morava em São Paulo,
com milhões de pessoas. Depois de um ano e meio fui trabalhar em Montreal, no Centro Nacional de Judô Shidokan. A vaga
na Judô Canadá (Federação Canadense de Judô) eu consegui
em abril de 2006, e fiquei como treinador da seleção canadense até 2012. Hoje estou coordenando a equipe da província de
Quebec. Tive uma oferta do Judô Quebec para treinar equipe
de base, acabei aceitando em janeiro desse ano.

com o passar do tempo, consigo
administrar bem. É até um ponto
forte meu, porque conheço como
os brasileiros lutam, e passo as
dicas para a minha equipe.

POR ONDE
ANDA?

JR: Você foi o primeiro a ter a honra de vencer a Copa
Jigoro Kano, em 1986. O que isso representou na sua
carreira?
SP: Eu fui o primeiro ocidental a ganhar esse título, que hoje se
chama Grand Slam de Tóquio. É um torneio mais complicado,
porque o Japão entra com quatro atletas. Por isso é muito mais
difícil do que quando só tem um japonês, como as Olimpíadas,
por exemplo. Essa conquista foi um marco para os atletas,
para determinar que nós tínhamos condições e capacidade de
ter bons resultados, de buscar medalhas. No ano seguinte o
Aurélio Miguel ganhou medalha em Seul e então tivemos outros
bons resultados nesse período. Para ganhar confiança foi muito
bom. Para mim foi um divisor de águas, um indicador de que eu
poderia ir mais longe.
JR: Você participou dos Jogos Olímpicos de Seul, em
1988, e também como treinador em Pequim, 2008, e
Londres, 2012. O que é mais difícil, lutar ou treinar?
SP: É mais difícil lutar, porque a vida de atletas é complicada.
Atleta tem que deixar muita coisa de lado. A carga de treino hoje
é muito maior do que na minha época.
Foto: Arquivo Pessoal

:: Sérgio Pessoa com a equipe olímpica do Canadá nos Jogos de Londres: medalha para
Antoine Valois-Fortier.

JR: Você aprendeu inglês e francês rápido?
SP: Demorou uns seis meses. Me preparei no Brasil e estudei
inglês, e quando cheguei a oferta que surgiu era de um clube de
origem francesa. O pessoal me ajudou muito.
JR: Você foi treinador de judô da seleção canadense.
Como foi o começo? Como chegou até lá?
SP: Participei de duas Olimpíadas, em Londres e Pequim,
quando tinha apenas dois anos de trabalho. Antes de eu trabalhar, a Judô Canadá não tinha treinador em período integral. Em
2012 conseguimos a medalha de bronze com o Antoine ValoisFortier, na categoria -81 kg. Isso foi o resultado de um trabalho
de qualidade ao lado do Nicolas Gill, medalhista olímpico e treinador chefe da equipe, com apoio da Federação.
JR: Você treina o seu filho Serginho Pessoa. Como
funciona isso?
SP: No começo foi um pouco complicado, porque para controlar o stress de pai e técnico é difícil. Mas logo consegui superar essa dificuldade. Infelizmente ele teve muitas contusões,
o que atrapalhou sua preparação para Londres. Espero que
isso mude para ele chegar nos Jogos do Rio com potencial de
medalha.
JR: Como foi participar em competições internacionais
contra o Brasil?
SP: Foi muito estranho. Muitos treinadores atuais são amigos
da época que eu competia, como Rosicleia (Campos, técnica da
Seleção Brasileira de Judô feminino), (Luiz) Shinohara (técnico
da Seleção Brasileira de Judô), entre outros. Também porque
você fica com dois sentimentos, um de ver seus amigos, ter
trabalhado com eles, e outro de olhar o lado profissional. Mas,
JUDÔ EM REVISTA

:: Seleção Brasileira de Judô nos Jogos Pan-Americanos de 1987
JR: Como você vê o bom momento do judô brasileiro?
SP: O Brasil hoje é uma potência, e isso é fruto de trabalho de
vários anos, que acabou atraindo as empresas e o governo. Todos
viram que era um esporte de potencial e hoje o judô tem uma
verba muito boa, o que faz desenvolver ainda mais o esporte. O
judô ainda vai trazer muitas alegrias para o Brasil. Então o bom
momento é originário do trabalho, da dedicação e do dinheiro,
porque isso ajuda os atletas a ter mais tranquilidade para treinar e
se dedicar só ao judô, o que se reflete nos resultados.
JR: Como funciona o intercâmbio que você promove
para brasileiros no Canadá?
SP: Os atletas vêm para estudar em uma escola de inglês
ou francês, e ao mesmo tempo podem treinar judô comigo
no Centro Nacional. Faz mais ou menos uns seis anos que o
programa funciona e já tive atletas do Brasil inteiro, do Tocantins,
Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Goiás. Já trabalhei com mais de 600 atletas do Brasil aqui no
Canadá. Só no Quebec Open, no mês de novembro, foram mais
de 400 atletas do Brasil, 55 só no ano passado. O pessoal gosta
muito da recepção do povo de Quebec.
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Uma equipe de
ouro vai de Scania.

Scania. Patrocinadora
oﬁcial do judô brasileiro.
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RINO COM

Respeite os limites de velocidade.
É motivo de muito orgulho para a Scania ser a marca
escolhida pela Confederação Brasileira de Judô para apoiar,
incentivar e transportar a equipe nacional dessa modalidade.
Ônibus rodoviário Scania. O ônibus de ouro do Brasil.

Faz diferença ser Scania.
facebook.com/ScaniaBrasil

JUDOCA
´
SAUDAVEL

A terapia da massagem

A massoterapia, tão eficaz no esporte, é uma forma de tratamento
terapêutico utilizado desde a antiguidade

A

massagem terapêutica ou massoterapia é uma
das formas de terapia mais antigas do mundo,
com vestígios de sua prática tendo sido encontradas em civilizações milenares como a grega, a chinesa e a romana. Com o passar das décadas, a medicina
se aperfeiçoou e os métodos de massoterapia caminharam da mesma forma. Em pleno século XXI, a massagem se transformou numa importante e acessível forma
de terapia.

O trabalho de massoterapia no esporte é diferente do que é
feito na clínica e foca no reforço muscular das partes do corpo mais utilizadas pelos atletas. A preocupação em exercitar
os músculos do core – que vem a ser as camadas musculares profundas localizadas próximas à coluna vertebral e que
proporcionam suporte estrutural para o corpo humano – e em
realizar a liberação miofascial – o estímulo dos tecidos conjuntivos que envolvem músculos e fibras musculares e acabam
formando os tendões e ligamentos – é fator crucial no desempenho da terapia.

Ao contrário da medicina, que faz uso laser e outros equipamentos sofisticados, a massoterapia tem como “armas” pomadas, ervas medicinais e manipulação de juntas. O conhecimento do corpo humano é fundamental para exercer a mais
utilizada forma de terapia medicinal. É papel do massoterapeuta trabalhar na prevenção de lesões, bem como criar
maneiras de aceleração na recuperação de contusões.

“Sabemos que o atleta não tem tempo de recuperação que
outras pessoas têm. Por isso o tratamento da massoterapia
esportiva é diferente daquela feita em clínicas. Nosso papel
com o esporte de alto rendimento é trabalhar de forma reforçar músculos e juntas para prevenir contra lesões. E quando
elas acontecerem, o que é inevitável, devemos saber a melhor
forma possível de tratamento
para que o atleta supere suas
dores e consiga atuar da melhor forma possível até que a
recuperação completa ocorra. As bandagens elásticas,
por exemplo, que hoje conseguimos encontrar no Brasil,
são bastante efetivas nessa
segunda parte, pois tratam
o local de lesão do atleta ao
mesmo tempo em que dão liberdade para partes do corpo como joelho e ombro se moverem da forma que o atleta precisa”, destaca o massoterapeuta
da equipe brasileira, o austríaco Hans Peter Strubreiter.

DICAS

“ É papel do massoterapeuta
trabalhar na prevenção de
lesões, bem como criar
maneiras de aceleração na
recuperação de contusões”

• Procurar conforto no próprio corpo – se
você sentir alguma dor é sinal de que há
algo errado
• Repouso para acelerar processo
da recuperação muscular
• Concentração
no trabalho físico
que você estiver
realizando
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Trabalho da CBJ
fora dos tatames
é premiado
Q

uando a fase é boa, tudo dá certo. O velho jargão do
mundo do futebol pode ser perfeitamente aplicado
ao judô. Num ano marcado por recorde de medalhas
nas principais competições (Mundial Sênior, Mundial
Júnior, Mundial Militar e Universíade), o judô brasileiro
recebeu o reconhecimento também por suas ações fora
dos tatames. Foram dois prêmios conquistados no último
mês de setembro: um para o trabalho de comunicação
e relacionamento com imprensa nos Jogos de Londres
2012 e outro para o projeto arquitetônico do Centro PanAmericano de Judô (CPJ).

de R$ 40 milhões, a estrutura será erguida em frente à praia de
Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, região metropolitana
de Salvador, e contará com ginásio climatizado com quatro
áreas completas de combate e outras oito para treinamento,
além de alojamento para 50 atletas e dirigentes, auditório
para 200 pessoas, setor administrativo, quadra poliesportiva e
piscina. O CPJ é fruto de uma parceria entre a Confederação
Brasileira de Judô, o Ministério do Esporte, o Governo da Bahia
e a prefeitura de Lauro Freitas.
E o design inovador das instalações, totalmente integrado às
opções naturais que a região oferece, foi o grande vencedor
da categoria “Edificações Esportivas”do X Grande Prêmio
de Arquitetura Corporativa. Considerada a mais importante
do setor na América Latina, a premiação é organizada pelo
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). A
vitória foi ainda mais marcante porque neste ano, pela primeira
vez, os votos vieram de duas formas: por um corpo de jurados
formado pelos dez ganhadores Masters das edições anteriores
e outros dez convidados especiais; e pelo voto popular.
Entre os aspectos analisados estão o nível das instalações
esportivas, urbanismo, meio ambiente, design e engenharia.
A láurea foi entregue em São Paulo ao diretor de marketing da
CBJ, Maurício Santos, que representou o presidente da CBJ,
Paulo Wanderley Teixeira.
“Ficamos orgulhosos de uma estrutura que já nasceu vitoriosa.
Este, com certeza, é o primeiro prêmio de uma extensa galeria
que ficará hospedada lá mesmo, na Bahia, e vem reforçar o
nível de excelência do CPJ”, disse Maurício Santos.

“As premiações são o reconhecimento de um trabalho sério
que vem sendo feito pela CBJ nas diferentes áreas. O CPJ é um
sonho que está prestes a se tornar realidade dentre de poucos
meses. Queríamos que o Centro fosse um marco dentro
da América e esse prêmio mostra que alcançaremos esse
objetivo. Já a láurea para o trabalho junto à imprensa nos Jogos
de Londres é o reconhecimento de um importante trabalho que
a CBJ vem fazendo desde 2003. Sempre acreditamos em um
relacionamento saudável junto à imprensa. Isso é um diferencial
importante e, junto com uma administração profissional e
grandes resultados, faz com que o judô do Brasil se destaque
no cenário nacional e internacional”, diz o presidente da CBJ,
Paulo Wanderley Teixeira.
A previsão é de que o Centro Pan-Americano de Judô seja
inaugurado em maio de 2014 e se torne uma referência para
judocas de toda a América. Com um investimento da ordem
JUDÔ EM REVISTA
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POR DENTRO

Foto: Leandra Benjamim

DA CBJ

:: Projeto arquitetônico do Centro Pan-Americano de Judô (CPJ) é o vencedor da categoria “Edificações Esportivas” do X Grande Prêmio da Arquitetura Corporativa.

Foto: Divulgação

A visão estratégica da Confederação Brasileira de Judô
no trato com os diversos veículos de imprensa também foi
digna de reconhecimento. O trabalho “Pátria de Quimonos
– Comunicação e Judô nos Jogos de Londres 2012” foi
o vencedor do Prêmio Aberje (Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial) 2013 na categoria Comunicação
e Relacionamento com a Imprensa na região Rio de Janeiro/
Espírito Santo e concorre na final nacional. Trata-se do mais
relevante prêmio de comunicação corporativa do Brasil e a CBJ
foi a única entidade esportiva contemplada nas 16 categorias
das cinco regiões (São Paulo, Norte/Nordeste, Minas/CentroOeste e Sul, além da Rio de Janeiro/Espírito Santo).
O case da CBJ, junto com a agência In Press Media Guide,
que atende à entidade desde 2003, mostra em detalhes todo o
processo de comunicação junto à imprensa para as Olimpíadas
do ano passado, com participação também da MPix na parte
de imagens. Com grande investimento de patrocinadores e
atletas de destaque internacional, o judô brasileiro chegaria
aos Jogos Olímpicos de Londres como um dos principais
esportes candidatos a medalha para o País.

:: Maurício Santos recebe o troféu do Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa
da equipe de judô), rotina especial de entrevistas em Londres
(antes e depois das medalhas) e desembarque diferenciado
dos medalhistas em São Paulo, entre outras ações.
“O Prêmio Aberje é o mais conceituado da comunicação
corporativa do Brasil e vencer uma categoria tão concorrida
como ‘Comunicação e Relacionamento com a Imprensa’
nos enche de orgulho. É também mais uma certeza de que
o trabalho feito a muitas mãos para promover o judô está no
caminho certo”, comentou Manoela Penna, sócia-diretora da
In Press Media Guide e que dirige o atendimento para a CBJ
desde 2003.

Para atender à demanda, a CBJ desenvolveu press kit completo
e promoveu workshop para jornalistas, encontro com a
comunicação de patrocinadores e assessorias de imprensa de
atletas e clubes, reuniões de alinhamento com a comunicação
do Comitê Olímpico Brasileiro, presença de assessoria de vídeo
e fotógrafo/videografista desde a aclimatação para os Jogos,
agenda de atendimento em Sheffield (local da concentração
JUDÔ EM REVISTA
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INSTITUTO
REAÇÃO: 10 ANOS
MUDANDO VIDAS
ATRAVÉS DO JUDÔ
Projeto do medalhista olímpico Flávio
Canto atende a cerca de mil crianças
e adolescentes do Rio de Janeiro

A

través de valores do judô como determinação, respeito, disciplina, honestidade e humildade é possível alcançar o desenvolvimento humano e a integração social. Esta é uma
teoria belíssima, mas a prática, como mostra o Instituto Reação,
é muito mais. O projeto, nascido de uma iniciativa do medalhista olímpico Flávio Canto (bronze nos Jogos de Atenas, em 2004),
completou, em abril deste ano, uma década de vida, e, atualmente,
conta com cinco pólos e beneficia aproximadamente mil crianças
e adolescentes.
“Em 2000 comecei a dar aula voluntariamente em um projeto social do
meu amigo Paulo Gama Filho, na Rocinha. Quando este perdeu o patrocínio da Prefeitura acabei ficando sozinho com os alunos. Percebi que
era importante criar uma estrutura e chamei uns amigos para conversar.
O Geraldo Bernardes, que foi meu treinador, tinha um projeto na Cidade
de Deus, e o Eduardo Soares e o Antônio Joaquim Soares mantinham
um outro, na Pequena Cruzada. Fazíamos muitas coisas em conjunto.
No início, criamos uma conta onde os amigos e familiares podiam ajudar
e foi questão de tempo até o Instituto Reação, que tinha estes três projetos sob o seu guarda-chuva, começar a caminhar de forma sustentável”,
conta Flávio Canto.
Além de Rocinha, Cidade de Deus, com dois pólos, e Pequena Cruzada,
o trabalho do Reação também já chegou à comunidade carioca de
Tubiacanga. Ao todo, os quase mil alunos podem desfrutar não só dos
ensinamentos do judô, mas também de outros sete programas que auxiliam na formação pessoal e profissional.
“Nosso trabalho principal é a promoção do desenvolvimento humano
através do esporte, da junção entre o judô e nossas oficinas de educação. Com o Reação Cultural, por exemplo, damos aos alunos a oportunidade de contato com museus, peças de teatro e exposições”, explica
Joana Miraglia, coordenadora executiva do Instituto Reação.

“Quando éramos crianças,
o mais legal era poder
trocar de faixa. Mas,
para isto, o pessoal
do Reação exigia que
tirássemos boas notas no
colégio” – Rafaela Silva

E as sementes plantadas por Flávio Canto desde 2003 não têm rendido
frutos apenas no plano social.
“Desde o início tive em mente a formação de atletas de alto nível. Até
porque sempre considerei fundamental a existência de referências para
que cada aluno perceba do que é capaz e sonhe grande. Ao ver o que
a Rafaela Silva tem alcançado, o mundo que se abriu diante dela, os
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JUDÔ PARA
TODOS

alunos pensam: ‘se ela, que teve as mesmas oportunidades
que eu tenho, conseguiu, também posso conseguir’”, explica
Flávio Canto.

PROGRAMAS DO
INSTITUTO REAÇÃO

Rafaela, claro, não deixa de destacar a importância do projeto
em sua formação pessoal:

Reação Escola de Judô: Utiliza os ensinamen-

“Quando éramos crianças, o mais legal era poder trocar de
faixa. Mas, para isto, o pessoal do Reação exigia que tirássemos boas notas no colégio”, diz Rafaela, primeira mulher campeã mundial do judô brasileiro.

Reação Educação: Objetiva ampliar os horizon-

tos de valores do judô como instrumento educacional e de transformação social.

tes cultural, artístico, tecnológico, científico e ambiental dos alunos.

Após dez anos de trabalho e grandes resultados, o Reação
não tem mudado a vida apenas dos beneficiados por seus
ideais. Que diga o próprio Flávio Canto, que constantemente
veste o quimono para passar seus conhecimentos aos alunos.

Reação Olímpico: Oferece aos atletas de maior

“É dando que se recebe. Pode ser até um clichê, mas é verdadeiro. Quando um professor dá aula, ele acaba aprendendo
mais do que ensinando. Posso dizer que minha vida se divide
em antes do Reação e depois do Reação. Mudei muito nestes
dez anos do projeto. O Reação é a melhor parte da vida de
todos os que estão lá dentro. Às vezes me pergunto por que
demorei tanto para começar este tipo de trabalho”, finaliza,
orgulhoso.

Reação Cultural: Amplia o acesso das crianças
a manifestações culturais: museus, concertos musicais, exposições, cinema e peças de teatro.

destaque a oportunidade de desenvolver as habilidades necessárias para o judô competitivo de alto
rendimento.

Reação Bolsa: Auxilia na captação de bolsas
em escolas e universidades.
Reação Mercado de Trabalho:

Capacitação
profissional dos alunos que cursam Educação
Física, visando a futura inserção no mercado de
trabalho.

Reação Voluntário:

Destina-se aos interessados em ajudar, voluntariamente, o projeto.

Reação Saúde:

Atendimento aos alunos nas
áreas de fisioterapia, nutrição e psicologia.
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