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No âmbito administrativo e político, mais um ano de crescimento.
A Febaju hoje é reconhecida como uma instituição íntegra, organizada e unida. Possuímos 113 clubes filiados, que atuam em mais
de 60 cidades, dados que nos projetam como referência na gestão
esportiva da Bahia e do Brasil. Nossa atuação política ampliou as
relações institucionais, promovendo o vinculo com entidade privadas, prefeituras, governos estadual e federal.
Concluo afirmando o compromisso da busca incessante pela excelência, sempre em consonância com os valores defendidos pela
Febaju: transparência, responsabilidade, perseverança e ética.
Nossa gestão permanece em progresso, promovendo nossa modalidade e a evolução dos filiados e parceiros. Desejo um 2019 de
muita fé, união e prosperidade!
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Marcelo Ornelas Da Cruz França Moreira
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Os árbitros baianos permanecem como destaque em 2018, com
20 promovidos a FIJ B e FIJ C. Somos hoje uma referência no Brasil, com uma federação com um quadro de arbitragem numerosa
e qualificada, inclusive com dezenas de convocações em competições nacionais e internacionais.
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Parabenizo nossos técnicos, grandes guerreiros que lutam no
dia a dia para preparar e motivar nossos atletas, em sua maioria
oriundos de projetos sociais, que necessitam de apoio financeiro
e psicológico. Graças a esse admirável trabalho formamos não só
campeões do tatame, mas também campeões da vida.
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OUT

Nossos atletas continuam crescendo tecnicamente, obtendo excelentes resultados, os números falam por si: foram 19 medalhas
em campeonatos brasileiros, 07 em jogos estudantis e 17 medalhas em competições internacionais. Nosso campeão, Diego Santos, permanece na liderança do ranking nacional até 66 quilos,
pleiteando a sonhada vaga nas Olimpíadas de Tóquio 2020, sendo
um exemplo de superação a todos os judocas de nosso estado.

ÍNDICE

NOV

Inicialmente, venho agradecê-los pela
dedicação demonstrada por todos os envolvidos na gestão do judô baiano. Nossos
vice-presidentes, diretores, dirigentes,
árbitros, técnicos, atletas e familiares
foram grandes parceiros nessa notável
superação que presenciamos no ano de
2018. As atuações de vocês foram fundamentais para o sucesso
da nossa instituição. O judô baiano permaneceu forte e unido, logrando conquistas dentro e fora dos tatames.

CALENDÁRIO 2019

Senhores filiados,

DATA

25
e 26
DATA

SELETIVA EVENTO
NACIONAL SUB-18

LOCAL

01

TREINAMENTO DE CAMPO

REGIONAIS

08 e 09

SELETIVA NACIONAL SUB-21

FORTALEZA

CE

15 a 17

CAMPEONATO BAIANO*

MADRE DE DEUS

BA

30 a 01

CAMPEONATO BRASILEIRO
SÊNIOR

A DEFINIR

07

MELHORES DO ANO

CPJ

BA

LAURO DE
FREITAS

BA

*Campeonato Baiano Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Iniciantes, Sênior,
Dan-gai, Faixa-preta, Veteranos, Absoluto, por Equipes e Kata .

JUDÔ BAHIA | ABRIL 2019

3

Shiai-Jô

‘‘EM TIME QUE ESTÁ
GANHANDO NÃO SE MEXE”
FEBAJU E GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PARCERIA DE SUCESSO

ANO DE SUCESSO PARA
ÁRBITROS BAIANOS
II Encontro Nacional de Kodanshas promoveu
13 árbitros a Confederado FIJ C

1 9a 27 • out 2019

S A LVA D O R . L A U R O D E F R E I TA S . S I M Õ E S F I L H O
REALIZAÇÃO

APOIO LOCAL

O ano de 2018 foi de muito sucesso também para
a arbitragem de Judô na Bahia. Ao todo, 13 árbitros foram promovidos a Confederado FIJ C, podendo arbitrar em competições de nível estadual,
nacional e sul-americano.
A cerimônia de promoção aconteceu no II Encontro Nacional de Kodanshas, no dia 26 de agosto,
no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de
Freitas.
Cerca de 200 professores dos mais graduados de
todo o Brasil estiveram reunidos com o presidente

da CBJ, Silvio Acácio Borges, o convidado especial Ovídio Garnero, ministrando o Seminário Teórico e Prático aos árbitros brasileiros aspirantes à
FIJ, e o sensei Yoshihiro Okano, kodansha 9º Dan,
que palestrou sobre a relação da progressão de
graus na formação do Kodansha no judô.
No evento também foram entregues certificados
e faixas a alguns dos professores promovidos recentemente, como o árbitro e presidente de arbitragem da Febaju, Paulo Latif, promovido à FIJ B,
em Buenos Aires, na Argentina.
JUDÔ BAHIA | ABRIL 2019
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“

Confira a lista dos árbitros baianos promovidos a Confederado FIJ C

A promoção é um reconhecimento meio que
tardio, porque a valorização dos árbitros
antigamente era muito pouca. Acredito que
nossos árbitros hoje têm muito a evoluir, pois
as oportunidades agora estão sendo dadas.

PAULO LATIFF
Diretor de Arbitragem

“

da Febaju
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GALERIA FEBAJU
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Social

“

Evento gratuito reuniu judocas oriundos de projetos sociais
No dia 30 de setembro de 2018, a Febaju realizou o
Festival Judô Social, evento gratuito, que reuniu 534
atletas de 19 projetos sociais de Salvador e Região Metropolitana.

“

FESTIVAL JUDÔ SOCIAL
HOMENAGEIA OLÍVIA SANTANA

Estou emocionada com a homenagem prestada pela Federação e pelos praticantes
do judô. Entendo que eventos como esse são de grande
importância, pois o judô tem
o poder de organizar a infância e a juventude dentro
de princípios fundamentais,
como a disciplina e o respeito às pessoas.

A homenageada foi a madrinha do judô baiano, Olívia
Santana, que vem apoiando o nosso esporte, estabelecendo uma forte relação com o judô, sobretudo com os
projetos sociais desenvolvidos pela Febaju.
A ex-titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) deu nome à premiação com o Troféu Olívia Santana, e aproveitou a oportunidade para
destacar a importância do judô como formador de cidadãos.
“Estou emocionada com a homenagem prestada pela
Federação e pelos praticantes do judô. Entendo que
eventos como esse são de grande importância, pois o
judô tem o poder de organizar a infância e a juventude
dentro de princípios fundamentais, como a disciplina e
o respeito às pessoas”
Foi justamente o caráter disciplinar do judô que fez a
cozinheira Ana Cláudia Bispo colocar o pequeno Enzo,
de apenas 8 anos, para dar os primeiros passos no esporte.
12 JUDÔ BAHIA | ABRIL 2019

“Antes ele era muito ‘espoleta’, agora, com os ensinamentos passados pelo sensei na academia que frequenta, ele está muito mais disciplinado e respeitoso”.
O presidente da Febaju, Marcelo Ornelas, agradeceu
aos professores, árbitros e equipe de trabalho pelo sucesso do evento e à Olívia Santana pela parceria.
“A relação do judô baiano com a Olívia é de longa data
e cada vez mais foi se intensificando com projetos sociais desenvolvidos em parceria com a Febaju. Para
nós é um prazer sermos representados por uma figura
forte e guerreira como Olívia e esperamos mais parcerias no futuro”.
JUDÔ BAHIA | ABRIL 2019
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saúde

movimento está associada a questões relacionadas à deficiência de mobilidade no tornozelo, quadril ou ambos. Logo, uma pequena dica
que sempre indico é voltar a atenção para as
articulações imediatamente acima e abaixo da
região em questão, isto é, se for detectado algum padrão equivocado nos joelhos, a análise
deve ocorrer também no tornozelo e quadril.
Esse raciocínio pode ser utilizado para todas
as articulações. Nos momentos em que as
articulações de mobilidade perdem sua característica, a próxima articulação estabilizadora será acionada a produzir uma mobilidade
compensatória, favorecendo o efeito cascata
até a lesão. Já as articulações de estabilidade têm por função promover uma situação segura para produção de força e potência, bem
como permitir o correto deslocamento dos
seguimentos corporais preservando os tecidos moles (músculos, tendões, ligamentos e
cartilagem).

ALONGAMENTO X MOBILIZAÇÃO
Conheça os cuidados para evitar lesões no esporte
Ainda hoje, ouvimos por aí que todo mundo precisa alongar antes das atividades físicas, para
prevenir lesões. Por outro lado, revisões sistemáticas mostram que alongamento não previne
lesão (Thacker, 2004) e, ainda mais, que o alongamento prévio pode diminuir a força (Rubley,
2008) durante a atividade física. Dessa forma,
alongar antes da musculação é até contraproducente.

Cada articulação tem a sua função motriz, que
se intercala sincronicamente, respeitando a lei
biomecânica. A prioridade se estabelece da seguinte forma:

A verdade é que, perante a grande maioria dos
esportes, o que o atleta mais precisa é de mobilidade, ou seja, as suas articulações precisam
obter amplitudes suficientes para a execução
plena dos movimentos. Então, o foco deve ser
muito maior nas nossas dobradiças do que na
“flexibilidade muscular”.

Coluna torácica: mobilidade
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Tornozelo: mobilidade
Joelho: estabilidade
Quadril: mobilidade
Coluna lombar: estabilidade
Escápulo-torácica: estabilidade
Gleno-umeral (ombro): mobilidade
Como nas academias, os indivíduos são estimulados a realizar o máximo de movimentos e
atividades de grandes amplitudes e carga, exis-

te a maior necessidade de atenção ao ganho tanto de mobilidade quanto de estabilidade articular.
Por exemplo, em um agachamento livre é essencial
apresentar mobilidade plena dos tornozelos, estabilidade suficiente nos joelhos e mobilidade de quadril para agachar om segurança; além de força e
controle da região lombar, mobilidade na região torácica e estabilidade na região das escápulas, para
manter uma barra pesada na frente do corpo.
A diminuição ou perda da funcionalidade articular é
uma das principais causas na dificuldade de aprendizagem, redução na evolução, desempenho físico
abaixo do potencial e sobretudo compensações e
desequilíbrios musculoesqueléticos que certamente facilitam o acometimento de lesões.

Diante dessa descrição, é imprescindível que
o trabalho atencioso às articulações, principalmente ao ganho de mobilidade, deve estar presente na programação diária, seja para
manutenção ou aquisição dos parâmetros seguros. Na academia, o trabalho de mobilização
deve ser uma atividade obrigatória antes de
qualquer treino, e antes até do aquecimento.
Procure sempre o profissional responsável,
que preza pela qualidade do treino e pela atenção e prevenção de dores e lesões.
Arivan Oliveira Gomes Junior
Fisioterapeuta do Esporte
CREFITO 7 – 91.046 – F

O erro mais frequente, comum em mulheres, mas
prevalente também em homens, é a projeção dos
joelhos para dentro (valgismo dinâmico) durante o agachamento. Nos primeiros graus de flexão
(início do agachamento), a causa mais comum é a
ativação deficitária ou fraqueza da musculatura na
região do quadril e lombar. Da metade do caminho
para baixo, normalmente a origem desse padrão de
JUDÔ BAHIA | MARÇO 2018
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DIEGO
PERFIL

SANTOS
Judoca teve ano vitorioso e almeja Olimpíadas
de Tóquio em 2020

Quando Diego Santos deu os primeiros golpes
no judô, aos 4 anos de idade, em Jequié, no sudeste do estado, talvez não imaginasse tanto
sucesso no esporte. Ainda que o principal exemplo e incentivo viesse de casa, com o irmão e
ex-judoísta Arlon Santos, parecia improvável
que o baiano revelado em um projeto social do
interior do estado conquistasse títulos por todo
o mundo.
Diego começou a carreira no projeto Jequié Esportivo, com o professor José Moreira Barreto,
seu primeiro sensei, em uma academia de Jequié. Com 15 anos de idade fez as malas para
a capital Salvador, onde treinou e representou
a FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciências) durante 4 anos, tendo como senseis Paulo Segatelle e João Neto.

16 JUDÔ BAHIA | ABRIL 2019

A fim de melhorar o seu desempenho e resultados, em 2011 foi chamado para fazer parte
do time de campeões do clube OI/SOGIPA, em
Porto Alegre-RS, que contava com atletas do
calibre do bicampeão mundial João Derly e da
medalhista olímpica Mayra Aguiar.
A esperada evolução na carreira com a experiência fora da Bahia veio. Hoje, são dezenas de
títulos estaduais, nacionais e internacionais. Só
de Campeonato Baiano são dez, Brasileiro na
categoria sênior são seis. Somam-se ainda Brasileiro Interclubes, Campeonatos Pan-Americanos e Sul-Americanos em vários anos, edições
de Grand Slam e Grand Prix pelo mundo afora e
uma série de outras medalhas. Mas a busca por
uma delas vai e volta na mente do jequieense de
29 anos: uma medalha olímpica.

“

O ano de 2018 foi maravilhoso
para mim. Consegui vários títulos, como os Pan-Americanos
de Buenos Aires e o de Santiago
(Chile), também terminei o ano
como líder do ranking nacional
até 66 quilos e pude retornar
para a Seleção Brasileira. Esse
próximo ano de 2019 é o ano decisivo, podemos dizer assim, e
espero poder conquistar mais títulos e estar nas Olimpíadas de
Tóquio 2020.

“

perfil

E a chance da tão sonhada conquista pode vir
no ano que vem, nas Olimpíadas de Tóquio em
2020. Integrante da Seleção Brasileira de Judô
desde 2011, Diego viu a oportunidade escapar
nos ciclos de 2012, em Londres e na última
Olimpíada do Rio, em 2016, e se esforça para
isso não se repetir.

Diego tem trabalhado duro para alcançar os
resultados almejados, treina dia sim e dia também. São duas horas pela manhã e duas horas
à noite intercalando treinos físicos e técnicos.
Como recompensa por tanta dedicação e bons
resultados no ano de 2018, foi convocado para o
Grand Prix de Judô de Tel Aviv, Israel em janeiro
de 2019.
É mais uma escala para se chegar a Tóquio, em
2020, e quem sabe voltar para Jequié com uma
medalha olímpica na bagagem.

JUDÔ BAHIA | ABRIL 2019
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Capa

MADRE DE DEUS

PREFEITURAS VESTIRAM
O KIMONO!
Circuito Baiano de Judô 2018 rodou por cinco
microrregiões de todo o estado
No ano de 2018, a Federação Baiana de Judô –
FEBAJU, teve grandes parceiros para o sucesso
do judô baiano. Prefeitos, secretários, técnicos
e vice-presidentes regionais da entidade espalhados por todo estado contribuíram para um
ano cheio de batalhas e vitórias. Nossos sinceros agradecimentos!

“O judô não deve ser revestido
por um rótulo nacional, racial,
político, pessoal ou sectário”.
Esta frase do mestre Jigoro Kano, criador do judô, define o ano vivido pela Febaju em 2018. A democracia
guiou o nosso calendário de competições.

Só pelo Circuito Baiano foram oito etapas, sendo três no moderno Centro Pan-Americano de
Judô, em Lauro de Freitas, e as outras cinco
espalhadas em cidades e regiões do interior do
estado: Ribeira do Pombal, Jequié, Canavieiras,
Madre de Deus e Mata de São João.
Por onde passaram, os dias de competições foram as grandes atrações das cidades, com ginásios lotados, alegria e torcida para uma média de 500 atletas participantes em cada uma
delas.
“Temos orgulho de ter hoje um verdadeiro Circuito Baiano de Judô, sucesso de público e
competidores. As parcerias com as prefeituras
são fundamentais para a realização das etapas”,
analisa Marcelo Ornelas, presidente da Febaju.

O prefeito da cidade, Jeferson Andrade, se inspirou na forma que o esporte é tratado em Cuba
para implantar o judô e outras cinco modalidades esportivas na grade curricular das escolas
do município.

“As escolas de Madre de Deus têm
o esporte, de forma geral, como disciplina. Aqui, o esporte aprova e reprova, como Português e Matemática, por exemplo. O judô, o jiu-jitsu, o
karatê, o handebol, o vôlei e o futsal
integram o nosso projeto educacional
existente desde 2016, baseado em um
case de sucesso da cidade de Havana,
em Cuba. O judô, especificamente,
para nós é um formador de caráter do
indivíduo, com valores fundamentais
como o respeito ao próximo, antes do
adversário”, conta.
Dessa forma, os alunos/atletas mantidos pela
SESPOR – Secretaria de Esportes e Lazer, coordenada pelo secretário Jibson Coutinho, têm
dado frutos, tornando a cidade um polo forte de
judoístas baianos. É o caso de Ana Carolina Silva, atleta sub-18, que tem conquistado bons resultados em âmbito nacional, disputando uma
vaga na Seleção Brasileira de Judô em 2019.
Uma série de medidas foram tomadas para Madre de Deus cravar seu lugar no mapa do judô
baiano e nacional. Entre elas, Jeferson Andrade
destaca o Programa Bolsa Esporte, criado em
2017, que contribui com uma ajuda de custo de
trezentos a mil reais, a depender do ranqueamento dos alunos/atletas em competições.
Além desta, a criação de uma seleção de alto-rendimento, com professores competentes
em cada modalidade esportiva (Professor Luís
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Leal, no judô) com acompanhamento de outros
profissionais, como um psicólogo, um pedagogo, um psicoterapeuta, um nutricionista, um fisioterapeuta e um preparador físico exclusivo, e
a construção do Centro de Alto-Rendimento de
Artes Marciais, nas dependências do ginásio de
esportes da cidade.
“Em 2018, com a criação do Centro de Alto-Rendimento de Artes Marciais, ganhamos um
espaço moderno e dinâmico que potencializa a
preparação dos nossos atletas. O judô de Madre
se destaca e tem sido reconhecido em todo o
país, como o caso da aluna/atleta Ana Carolina Silva. Acreditamos, fielmente, que o maior
instrumento de transformação social para essa
juventude é o esporte”.

RIBEIRA DO POMBAL

“Eu fiquei até emocionado com os prêmios recebidos nesta noite por atletas da nossa cidade.
Muitos eu conheço as famílias, gente humilde,
tentando crescer através do judô, como eu fui
na idade deles, sem condições nem de ter um
kimono para praticar o esporte. É uma felicidade poder, hoje, oportunizar o judô para esses
jovens”.
É com os olhos marejados que o prefeito Ricardo
Maia, de Ribeira do Pombal, no nordeste do estado, vibra com os resultados alcançados pelo
projeto Judô nas Escolas e Associação Pombalense de Judô, durante a cerimônia Melhores do
Ano, no Centro Pan-Americano de Judô, em 8
de dezembro deste ano.
O depoimento emocionado condiz com as ações
implantadas ao judô enquanto prefeito do município localizado a 400 km de Salvador. Em parceria com o vice-presidente da Febaju, Vlademir
Matos, Maia mantém cerca de 500 crianças e
adolescentes em Ribeira do Pombal praticando
o esporte com o projeto Judô nas Escolas.
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São 500 famílias mais tranquilas sabendo que
têm jovens firmados nos valores éticos proporcionados pelo judô.
“Hoje em cada lar de Ribeira do Pombal existe
um atleta, um jovem fora das ruas, dedicado ao
esporte e usufruindo das coisas boas que o judô
nos traz. São cidadãos que caminham pelo respeito, pela disciplina e também pelos bons resultados esportivos, com atletas conquistando
medalhas estaduais e nacionais com a Associação Pombalense de Judô”, destaca Matos.
Com os atletas oriundos do projeto Judô nas
Escolas, a Associação de Judô Pombalense
II COPA BAHIA
conquistou
o primeiro lugar na categoria Sub13 no ano de 2018, o vice na categoria Sub-11 e
uma terceira colocação na Sub-15.

CANAVIEIRAS

A Super Etapa de Canavieiras, no sul do estado, foi realização inédita deste ano de 2018. Nos
dias 19 e 20 de outubro, o prefeito Dr. Almeida e
o vice-presidente regional da Febaju Edimerson
Simplício coordenaram o evento que teve 462
atletas participantes. Canavieiras e a região sul
do estado vem se desenvolvendo com a realização de cursos e competições, culminando em
resultados expressivos dos atletas e técnicos.
Exemplo disso é a Academia Nissei de Judô,
que há 16 anos é o carro-chefe do esporte em
Canavieiras e região, comandada pelo técnico
Arnou Lobo Junior e Edimerson Simplício. A
Nissei participa de todas as etapas do Circuito
Baiano, mesmo estando a 600 km da capital
Salvador.

crição, hospedagem e alimentação, e a maioria
dos atletas são de projetos sociais, então é uma
ótima iniciativa a Febaju estar trazendo etapas
para o interior do estado”, comemorou Arnou
Lobo Junior.

MATA DE SÃO JOÃO

CAMPEONATO BAIANO

CIRCUITO BAIANO VI ETAPA

A cidade de Mata de São João foi decisiva para
muitos atletas se sagrarem os melhores do ano
em suas categorias. Com o apoio do Prefeito
Marcelo Oliveira, nos dias 07 e 08 de dezembro,
a Federação Baiana de Judô – Febaju realizou o
Campeonato Baiano de Judô 2018, última competição do calendário, no Ginásio Poliesportivo
Edvaldo da Silva Rates.

JEQUIÉ
A cidade do sudoeste é uma fábrica de campeões e grande parceira da Federação Baiana de
Judô. Graças ao trabalho da prefeitura, com o
prefeito Sérgio da Gameleira, em parceria com
a Associação Judô Ação, coordenada pelo técnico Arlon Ferreira, vieram os títulos de campeã
das categorias Sub-18, Sub-21, Sênior e Veteranos em 2018.
Nos dias 15 e 16 de junho, Jequié recebeu uma
Super Etapa do Circuito Baiano, no Ginásio de
Esportes Aníbal Brito, e viu os atletas das associações Gnoney, José Moreira, GF de Judô e
Judô Ação conquistarem 41 medalhas, sendo
26 de ouro, nove de prata e seis de bronze.
É de lá, com o apoio da prefeitura e patrocinadores locais que o atleta Diego Santos tem liderado o Ranking Nacional -66 kg, integrando
a Seleção Brasileira de Judô e mantendo vivo o
sonho de disputar as Olimpíadas de Tóquio em
2020.

Os números do evento foram
grandiosos: cerca de 570 atletas inscritos estavam na disputa
que decidiu os primeiros colocados em suas categorias de peso
e idade que ainda estavam em
aberto. Foram somados 40 pontos para o campeão, 35 pontos
para o vice-campeão e 30 pontos
para o terceiro colocado.

“A Super Etapa em Canavieiras foi um sucesso, mostra como a Federação se importa em
desenvolver o esporte em todas as regiões. A
prefeitura apoia a equipe com transporte toda
etapa, mas ainda há outros custos como ins20 JUDÔ BAHIA | ABRIL 2019
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Especial

JUDOCAS BAIANOS SÃO
DESTAQUES EM COMPETIÇÕES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Ana Silva, atleta sub-18 da SESPOR-Madre de Deus, Géferson Meireles Jr, da Nintai e atletas
veteranos puxam fila de ótimos resultados

Classificada para o Meeting Nacional das Categorias de Base 2019, após Seletiva de Base Sub 18,
em Canoas/RS, a atleta da SESPOR é orgulho da
cidade de Madre de Deus.
Bronze na Gymnasiade, em São Paulo, campeã
sub-18 do Brasileiro Regional, no Rio de Janeiro,
campeã sub-18 e sênior na tradicional Copa Minas, sub-18 e sub-21 na Copa Aracaju e Campeã
dos Jogos Escolares da Juventude, em Natal/RN,
a atleta é exemplo de como dar a volta por cima.
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“

Jeferson Meireles

Eu ia para as competições e sempre
perdia, até que após perder uma em
2016, prometi para mim mesma que
daria a volta por cima. Não foi fácil,
abdiquei de muitas coisas, passei a
ouvir mais meus professores, minha
família, perseverei, colocando Deus
em primeiro lugar sempre e então fui
campeã destas. Aprendi que tudo que
passamos nos serve de aprendizado,
e sigo com esse pensamento.

“

O ano de 2018 foi o que mais atletas medalharam
em competições nacionais e internacionais. Citamos inicialmente dois atletas que colecionaram
medalhas Brasil à fora: Ana Silva, atleta sub-18
da SESPOR-Madre de Deus (-40 kg) e Géferson
Meireles Jr, da Nintai (-55 kg).

“

Agradeço aos meus colegas
de treino, familiares, amigos
e a Febaju por todo apoio
dado. Esse ano de 2019 eu
pretendo ser campeão do
Meeting de Base e conseguir
a tão almejada participação
no Campeonato Mundial Junior para trazer uma medalha para o Brasil e para a
Bahia.

“

>> Atleta Ana Silva

Ana Silva

No período de 17 a 21 de outubro a delegação da
Bahia participou do Campeonato Mundial de Veteranos, na cidade de Cancún/MEX.

anos, eventos realizados nos dias 16 e 17 de novembro, na cidade de Guayaquil, no Equador.
No mês de setembro, Filipe já havia conquistado a prata na categoria -40kg (Ligeiro) no
Brasileirão Sub-15. O treinador Maicon França teceu elogios ao jovem atleta, que conquistou diversos títulos nacionais e internacional.

“

O Filipe é um atleta com
uma boa base familiar e de
equipe de trabalho, que vêm
levando-o a conquistar esses resultados. No ano que
vem, pretendemos que ele
lute quatro etapas do Circuito Europeu em classe acima,
na Sub-21. É um menino talentoso, dedicado.

“

Já Géferson Meireles Junior, ou só Junior, sagrou-se Vice-campeão Brasileiro pela segunda vez, Vice-Campeão Da Copa Minas, 4° Colocado na Seletiva Nacional de Base, Bronze no Jogos Escolares
da Juventude, além de Pentacampeão Baiano.

Maicon França
Treinador

No Shiai (competição) conquistamos 03 medalhas,
com destaque para o bicampeonato mundial de
Flávio Chastinet (NOVA UNIÃO). Mestre Serrinha,
Edvaldo Nascimento (NIPPON), levou a prata, sua
segunda medalha em mundiais. Já Anilton Junior
(OGAWA) conquistou o bronze.
Outro destaque internacional fica por conta do
judoca do Esporte Club Vitória/Escola Bahiana de Medicina, Filipe Góes, que obteve duas
medalhas de bronze, conquistadas no Campeonato Pan-americano e Sul-americano Sub-15
JUDÔ BAHIA | ABRIL 2019
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“

Nossa cerimônia dos Melhores do Ano 2018 aconteceu no auditório do Centro Pan-Americano de Judô,
em Lauro de Freitas, reunindo atletas, técnicos e
seus familiares. O evento consagrou os judocas e
academias que ficaram nas primeiras colocações
em suas categorias de peso e idade após todas as
competições do calendário Febaju, e também competições nacionais e internacionais.
Também foram homenageados técnicos e coordenadores de academias, equipe de arbitragem, diretores e demais membros da equipe de gestão da Febaju. Além deles, autoridades como o Diretor Geral

da Sudesb e representante do governador Rui Costa
na solenidade, Elias Dourado Nunes, e os prefeitos
Ricardo Maia, Jeferson Andrade e Rosival Lopes,
das cidades de Ribeira do Pombal, Madre de Deus
e Taperoá, respectivamente foram reconhecidos
como parceiros do judô.

“

EVENTO CELEBRA CONQUISTA
DOS JUDOCAS BAIANOS

Foi um ano de muitas vitórias dentro dos
tatames e fora deles. Foi o ano em que
mais tivemos atletas medalhando em
competições nacionais e internacionais
e também o que mais visitamos pólos
importantes da prática do judô na Bahia,
com o Circuito Baiano de Judô. Portanto, houve um crescimento tanto na parte
técnica como também na parte de gestão
da entidade. Em 2019 esperamos visitar
ainda mais cidades, com o apoio dos prefeitos e secretários que estiveram aqui
presentes, e outros, para cada vez mais
estarmos próximos e desenvolver o judô
em nosso estado.
Marcelo Ornelas
Presidente FEBAJU

Todos destacaram a importância do esporte, sobretudo o judô, como uma ferramenta capaz de orientar uma juventude com valores fundamentais em
nossa sociedade, como a disciplina e o respeito ao
próximo.

>>Evento lotou o auditório do Centro Pan-Americano de Judô
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