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Baby dá aulão para alunos do PELC no Centro Pan-Americano de Judô, na Bahia 

 

Publicado em Quarta, 27 de Setembro de 2017 

  

O medalhista olímpico e mundial Rafael "Baby" Silva teve um dia inteiro dedicado aos fãs de judô 

e jovens praticantes da modalidade nesta segunda-feira (25), em Lauro de Freitas, na Bahia. Em 

parceria com o Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura de Lauro de Freitas, a Confederação 

Brasileira de Judô levou o peso-pesado da seleção brasileira ao Centro Pan-Americano de Judô, 

onde ele interagiu com os alunos do Programa Esporte e Lazer da Cidade, desenvolvido no CT da 

confederação. 

  

No amplo dojô do CPJ, palco das principais competições nacionais de judô desde 2014, Baby 

brincou com as 200 crianças que terão aulas gratuitas de judô no CT, ensinou algumas técnicas e 

atendeu aos pedidos por fotos e autógrafos. 

  

Foto: Divulgação/CBJ 
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"O esporte é uma ferramenta que pode ajudar a transformar a vida das pessoas. Temos de trabalhar 

para cultivar essa base", apontou o judoca que começou nos tatames por hobby, aos 15 anos. Desde 

então, Baby trilhou um caminho árduo até chegar à seleção brasileira principal, onde já conquistou 

duas medalhas de bronze olímpicas (Londres 2012 e Rio 2016), três pódios em Campeonatos 

Mundiais (uma prata e dois bronzes) e inúmeras medalhas no Circuito Mundial em etapas de Grand 

Prix, Grand Slam e World Masters. 

  

A história dessas conquistas foi também o tema do bate-papo do qual o atleta participou no 

auditório do CPJ no mesmo dia para uma plateia de aproximadamente 80 convidados. Mediada pelo 

jornalista Erich Beting, CEO da Máquina do Esporte, a conversa inaugurou o projeto "Café com 

Medalha", idealizado pela empresa, CBJ, Federação Baiana de Judô e Superintendência dos 

Desportos do Estado da Bahia (SUDESB). 

  

O presidente da CBJ, Silvio Acácio Borges, aprovou as novas iniciativas para movimentar o centro 

de treinamento. O dirigente acompanhou as atividades no CPJ e aprovou a iniciativa de levar 

frequentemente grandes nomes do judô para inspirar os alunos do projeto social. 

  

"A nossa proposta com essas ações é dar maior sentido ao centro e movimentar o equipamento, 

utilizando cada vez mais o CPJ neste novo ciclo olímpico", disse Borges. 

  

O Centro Pan-Americano de Judô é o maior centro de treinamento da modalidade nas Américas e 

um dos maiores do mundo. Entregue à CBJ em julho de 2014, construído com recursos do 

Ministério do Esporte, o equipamento integra a Rede Nacional de Treinamento e é um dos maiores 

legados estruturais dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

  

Desde sua inauguração, o Centro vem sendo utilizado pela CBJ como sede de competições 

nacionais, seminários, treinamentos de campo das seleções brasileiras e já recebeu também eventos 

de outras modalidades, como tênis de mesa e luta olímpica. 

  

A estrutura conta com o que há de mais moderno para a prática do judô: ginásio climatizado para 

treinamentos e competições, alojamento para até 72 pessoas, auditório com 200 lugares, restaurante, 
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piscina semi-olímpica, quadra poliesportiva de 18x36m², salas de apoio e arquibancada para 1.900 

lugares. A construção, que começou em agosto de 2013, teve investimento de R$ 43,2 milhões, 

sendo R$ 18,3 milhões do Estado da Bahia e R$ 19,8 milhões do Ministério do Esporte. Já a CBJ 

aportou R$ 5,1 milhões para fazer o projeto executivo da instalação e comprar parte dos 

equipamentos e mobiliário. 

  

Fonte do texto: Confederação Brasileira de Judô 

 

Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook. 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57778-baby-da-

aulao-para-alunos-do-pelc-no-centro-pan-americano-de-judo-na-bahia 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57778-baby-da-aulao-para-alunos-do-pelc-no-centro-pan-americano-de-judo-na-bahia
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57778-baby-da-aulao-para-alunos-do-pelc-no-centro-pan-americano-de-judo-na-bahia
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No aniversário de Valença (RJ), ministro do Esporte inaugura duas quadras na cidade 

 

Publicado em Sexta, 29 de Setembro de 2017 

 

A cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro, recebeu nesta sexta-feira (29.09) o ministro do 

Esporte, Leonardo Picciani, para a inauguração de duas quadras poliesportivas na cidade, no bairro 

Monte D'Ouro e no Distrito de Conservatória. A entrega dos novos equipamentos para a população 

fez parte das comemorações do aniversário da cidade, que completou 160 anos nesta sexta, e contou 

com a presença do prefeito Fernandinho Graça, de deputados federais e estaduais, de vereadores e 

até do grupo de serestas. 

 

A primeira inauguração aconteceu na quadra poliesportiva Joaquim Fernandes Faria, com grande 

presença dos moradores da região. O nome do novo espaço é homenagem a uma importante 

personalidade da cidade e que por três vezes foi vereador de Valença. Antes mesmo das autoridades 

terminarem seus discursos, as crianças já jogavam futebol no local. 

 

A outra quadra entregue à população, no Distrito de Conservatória, também homenageou uma líder 

comunitária que sempre atuou para o bem dos dos jovens e dos idosos. Adalgiza Maria de Carvalho 

nasceu em Conservatória, onde idealizou projeto voluntário com objetivo de envolver crianças, 

jovens e adultos da terceira idade em atividades sociais, intelectuais, físicas e recreativa no Distrito. 

Ela faleceu em 2006, aos 44 anos. 
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Fotos: Rafael Brais/ME 

 

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, explicou que as duas obras estavam paradas e com risco 

de os recursos serem perdidos. Com o pedido da prefeitura e a apresentação da documentação 

necessária, o Ministério conseguiu prorrogar os prazos e os novos equipamentos foram finalizados.  

"As quadras vão atender milhares de crianças da cidade que terão a oportunidade de ter na vida os 

valores do esporte: perseverança, união, jogo limpo", disse Picciani. "O esporte deve ser uma 

ferramenta de inclusão social para, junto com a educação, formação de cidadãos melhores. Essas 

novas quadras receberão programas do Ministério do Esporte, como Programa Esporte e Lazer da 

Cidade (Pelc)", afirmou. 

 

O prefeito de Valença, Fernandinho Graça, destacou as oportunidades que a população terá com 

essas novas opções para prática de atividades. "Eu me sinto orgulhoso e satisfeito na posição que 

estou e pelo que estamos fazendo. Estamos inaugurando uma quadra com a presença do ministro", 

agradeceu. "Sabemos que esse espaço será muito bem aproveitado pelo nosso povo. Temos 

compromisso em buscar melhorias em todos os lugares que podemos", comentou. 
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Rafael Brasil - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook. 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57787-no-

aniversario-de-valenca-rj-ministro-do-esporte-inaugura-duas-quadras-na-cidade 

 

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57787-no-aniversario-de-valenca-rj-ministro-do-esporte-inaugura-duas-quadras-na-cidade
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57787-no-aniversario-de-valenca-rj-ministro-do-esporte-inaugura-duas-quadras-na-cidade

