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Nesse momento histórico do Judô regional, quero iniciar minha fala com 

sinceros agradecimentos ao ilustre Sr. Eduardo  Costa - Presidente da 

CBLJ - Confederação Brasileira de Ligas de Judô, por ter demonstrado 

ser um verdadeiro guerreiro samurai, suportando pressões e obstruindo 

todos os obstáculos que se puseram em sua frente; hoje temos de fato 

uma representação Nacional graças ao seu esforço e do grupo de 

Shihans, Senseis e Presidentes que o apoiaram; mas, sem sua 

perseverança e persistência pelos ideais e representatividade de todos, 

não teríamos conseguido nada. Nossa profunda gratidão do grupo 

seleto da região norte (Juazeiro), e desses novos guerreiros samurais 

que se formão agora, jamais esquecerá seus feitos. Obrigado 

Presidente Eduardo. 

Quero registrar também, esses mesmos agradecimentos ao Sensei e 

Presidente da LEBAJU - Liga Estadual Baiana de Judô, Sr. José Joacy 

Martins Junior, que aceitou esse pleito de trabalho e sacrifício pela 

entidade, e especialmente pelos direitos de seus componentes 



associados, em aceitar as sugestões e propostas do professor Paulo 

Afonso, e nos representar nas diretrizes da CBLJ em todo o Estado. 

Nossa profunda gratidão pela compreensão,"por sua dedicação e 

administração que deverá ser pautada na transparência, interativa e 

objetiva. Iniciando um marco histórico em toda plenitude do nosso 

Judô"!  

Hoje é um dia de festa em nossa região. Ao longo de vários anos 

buscamos com todas as forças elevar e difundir o judô na nossa região. 

Essa região de solo fértil não apenas tem os melhores frutos e vinhos, é 

o berço por excelência de grandes artistas, personalidades públicas, 

atletas de várias modalidades e principalmente do judô.  

Este momento torna-se marcante pelo fato de termos sofridos as 

maiores pressões por várias instituições que se dizem “representar o 

judô”. Já fomos enganados, tratados como pessoas de segunda classe, 

preteridos (eu que o diga, chegando ao absurdo de ser barrado em um 

exame de faixa, atrasando, assim a minha graduação), mas nunca, 

Presidente, perdemos a dignidade, perdemos o sonho. Temos em nossa 

mente, que o judô deve ser um instrumento de promoção do ser 

humano, instrumento esse que tem conseguido restaurar a dignidade de 

muitas pessoas em nossa região.  

Precisamos, presidente, de uma gestão que em todos os níveis, tenha 

como primórdio a transparência. Os que somente tentam angariar frutos 

para si, não são dignos de permanecerem neste grupo. Seremos 

parceiros para todos os momentos; a região abraça fortemente a CBLJ 

pois acreditamos na sua gestão. 



Para concluir, nossas considerações e agradecimentos, agradecemos a 

Deus – o grande arquiteto do universo pela oportunidade de estarmos 

reunidos aqui hoje; às nossas famílias que nos apóiam e eventualmente 

sofrem com a nossa ausência quando estamos literalmente “lutando 

pelo e para o judô”; não poderemos jamais esquecer que, tudo que foi 

feito ou realizado até o momento e no futuro; teve a participação direta 

ou indireta do Prof. Paulo Afonso Lopes, que desde 1971 abraçou essa 

causa e por mais de 43 anos vem lutando, por essa consolidação e 

formação do Judô em Juazeiro e Região Norte; hoje conhecido e 

respeitado em todo o Brasil, até mesmo pelos seus inimigos se que os 

tem, pois por si mesmo "ele" nunca os fomentou. 

O sacrifício em se doar por todos esses anos, em muitos casos sem 

cobrar um centavo, a não ser a sincera amizade e união do grupo.  

Concretizou os currículuns pendentes, regularizou documentos, fez 

módulos e treinamentos diários para que todos pudessem chegar até 

onde estamos, e com visão de futuro. Ganhou a confiança e 

consideração dos Presidentes da CBLJ e da CNG-CBLJ - Comissão 

Nacional de Graus. Mesmo reconhecendo seus direitos e deveres com a 

Regional Norte, hoje: LEBAJU; "Nada foi feito até agora sem o aval da 

CBLJ para evitar qualquer problema futuro, ou distorção e evasão de 

DIREITOS  ADQUIRIDOS!" 

Por sua altivez em defender e lutar pelos direitos e reconhecimento do 

grupo, foi sacrificado, penalizado, e frustrado em seu próprio 

reconhecimento pessoal, perdendo toda sua carência e direitos diante 

da Febaju e LNJ. Tem se doado acima de tudo pela CBLJ que acaba de 

nascer. Por tudo isso e muito mais, que o tempo agora não permite 



relatar, todos nós, judocas da região norte, independente de academias, 

escolas, projetos sociais, e professores: Agradecemos ao Prof. Paulo 

Afonso Lopes, hoje Shihan 6° Dan de Judô, pode até não ser o mais 

graduado, mas, é de fato o mais querido, estimado e respeitado  Shihan 

de Judô. 

Finalizo em nome de todo o grupo, agradecendo o apoio, a quem muito 

sofreu por todos nós e até hoje sofre. Mesmo constrangido e 

amargurado, com a fatalidade da doença de sua filha, na UTI do 

hospital, não se negou nem se negará jamais de estar presente e junto 

de nós, sempre !!! 

OBRIGADO,   SHIHAN  PAULO  AFONSO  LOPES ! 

 

Luiz Carlos Pergentino 


