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CONFEDERADA 

BAHIA  NORTE 

 
A  SAGA  DO  JUDÔ  NO  NORTE  DA  BAHIA 

A  história do Judô no norte baiano centraliza-se mais na cidade de Juazeiro, desde a década 

de 1960 muitos pioneiros desenvolveram as artes das lutas nessa cidade ribeirinha; boxe, 

capoeira, luta-livre americana, vale-tudo, jiu-jitsu, e judô.  Entre os pioneiros destacaram-se: 

Dr. Humberto Pereira, Dr. Giuzeppe Muccine, Dr. Geraldo Coelho, Clézio Rómulo Atanázio, 

Samuel Ayres do Nascimento Filho, Paulo Freire Luna, Inácio Mão de Onça, Justino, Sinval, 

José Mochotó Filho, Aderbal, Diney Cunha, Antonio Tiburcio Caffé, Capadinho, Idomar 

Oliveira Lopes, Zé Maria, Néo, Punho de Aço, Demônio do Ringue, Eloi Macário,  Pimentel, 

João Cordeiro Neves, Prefeitura Municipal,  Vereadores, e outros apaixonados pelo Judô. 

Focando o judô, que teve início no Petrolina Clube, através dos Drs. G. Muccine, Geraldo 

Coelho, com apoio do japonês SAITO (do Kodokan-Tóquio), mas, com maior progresso em 

Juazeiro, locado nos fundos da Santa Casa de Misericórdia (Maternidade São José), com 

apoio de Samuel, Paulo Luna, Mão de Onça, Bito Tanaka, e Clézio; posteriormente se 

transferindo para o Estádio Adauto Morais (Assoc. Atlética de Juazeiro), com apoio do 

Prefeito Américo Tanuri;  em 1971, Samuel Nascimento passa a direção do Judô para o 

judoca Paulo Afonso Lopes, fundando a Judô Samuraikan que até o momento tem formado 

jovens brilhantes na sociedade e no Judô, patrimônio municipal de cidadania. Juazeiro está 

sempre se destacando  nas competições de Judô, graças a esses pioneiro que plantaram essa 

preciosa semente... Parabéns Juazeiro, esperamos que essa história de sucesso continue ! 
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A  SAGA  CONTINUA: 

Com varias graduações acumuladas: 3° Dan de Jiu-Jitsu FBJ/CBJ, 4° Dan de Judô da 

Febaju-CBJ, 5° Dan da LIBAJU/LNJ com experiência de 50 (cincoenta) anos de 

atividade; Em  novembro de 2014 - Ouro Preto – BH, depois de mais de 43 anos 

ensinando Judô, o Sensei Paulo Afonso Lopes, recebe a homologação de 6° Dan – 

Faixa-Coral, sendo o primeiro Shihan da CBLJ – Confederação Brasileira de Ligas de 

Judô, alem de sócio fundador, acumula as funções de membro fundador da CNG-

Conselho Nacional de Grduações-CBLJ, 2° Secretário da CNG-CBLJ, Presidente da CEG-

Comissão Estadual de Graus da Bahia. Efetuou em 14/Dez/14 em Juazeiro um 

excelente Exame de Faixas Pretas pela CBLJ. Em 28/Dez/14 recebe um golpe fatal 

com o falecimento de sua filha Íris Lopes, mas, foi apenas o inicio das dores, outros 

problemas administrativos no judô, surgiram de todas as formas, lamentavelmente 

abalaram e fragmentaram a equipe; mas, não abalaram a fé do líder e de seus 

parceiros mais fiéis. Surgiram novos líderes, novas entidades e o Judô continuou sua 

marcha triunfante. Escolas e Colégios de Juazeiro se classificam nos Jogos Escolares. 

Participam do Circuito Baiano, e representam Juazeiro de forma magnífica em 

Simões Filho e Salvador, trazendo medalhas, classificação e honra para o município; 

mas ainda não é o fim:  2015 NASCEU  O “ JUDÔ  JUAZEIRO ” empresa vinculada 

unicamente à Febaju-CBJ/ Zempo, e também a  CBN–CONFEDERADA  BAHIA  NORTE, 

vinculada exclusivamente à CBLJ Confederação Brasileira de Ligas de Judô (Nacional). 

Os judocas de Juazeiro, participam de competições e exames em qualquer entidade 

oficial de livre arbítrio, e o Shihan Paulo Afonso, prepara-os com toda atenção 

independente de qual academia, escola, colégio, ou agremiação eles pertençam; o 

importante é que sejam judocas. Os Presidentes da Febaju-CBJ e da CBLJ-

Confederação Brasileira de Ligas de Judô sabem disso, e estão ciente do trabalho e 

administração do Shihan Paulo Afonso, sem fronteiras, sem rivalidades ou 

revanchismo. Tudo é feito dentro da LEI e Constituição Federal. Muitos tentaram 

macular ou caluniar essa história heróica e sem precedentes, até quando... ? 
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A  MARCHA  CONTINUA: 

Três Ligas de Judô já foram fundadas na Bahia, e depois afundadas, tiveram um 

início maravilhoso, mas, devido a alguns problemas de improbidade administrativa, 

prestação de contas indevidas, débitos com a Receita Federal, exames não 

registrados na entidade nacional, entre outras incoerências sem transparência; a 

nova administração está sem autenticidade oficial registrada, pendência financeira 

com a Receita Federal não declarada nem  lançada na ATA de posse da nova gestão, 

um grande e considerável atraso da efetuação dessa organização em cartório, e 

“sem comunicação” vem levando-a ao descrédito popular no cenário norte da Bahia. 

A  Assembléia Geral e os judocas associados não tem culpa alguma, e não podem ser 

prejudicados ou penalizados no banco de espera; mas  podem, se quiserem destituir 

presidentes e diretoria legalmente em juízo.  Aíííí ! Chega de tanta briga e lutas por 

algo que foi danificado e minimizado por interesses pessoais e egocêntricos. 

Trataremos de questões administrativas de uma empresa ou associação, nunca de 

questões pessoais, rivalidades ou intrigas, disse me disse , fofocas e covardia; o que 

deve ser evitado e cortado imediatamente pelos presidentes constituídos. 
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SOLUÇÃO  DE  EMERGÊNCIA  COMPARTILHADA: 

Surge a mais nova entidade, com bases sólidas nos princípios do Judô, credibilidade, 

e garantia do dever que será realizado em toda Região Norte da Bahia e entorno, 

(SEM PREJUDICAR OU MINIMIZAR AS ENTIDADES JÁ EXISTENTES OFICIALMENTE): 

CBN – CONFEDERADA  BAHIA  NORTE 
ENTIDADE OFICIAL REGISTRADA, EXCLUSIVA E VINCULADA À  CBLJ – Confederação 

Brasileira de Ligas de Judô, e CNG – Conselho Nacional de Graduações – CBLJ;  sob 

liderança e administração do Shihan Paulo Afonso Lopes, contando com o 

apoio e reconhecimento dos Presidentes Eduardo Costa e Albano Correa. 

Prioridades:   

Regularização de Documentos, Transferências, Módulos, Competições e Exames de Faixas 

Pretas Semestrais, em Junho e Dezembro, para facilitar a demanda emergente do interior. 

Revitalizando o Judô  em todo o entorno do norte da Bahia, com sede em Juazeiro. 

FAÇA PARTE DESSE GRUPO, COM SUA COLABORAÇÃO 

ATIVA  E  INTERATIVA,  PARTICIPE,  INSCREVA-SE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATOS  E  INFORMAÇÕES:  confederadabahianorte@gmail.com 

Tel.(74) 8804-2548 Oí   /    (74) 9105-2769 Tim 
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