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PALAVRA DO PRESIDENTE 

            Ilustríssimos amigos, professores, pais e principalmente atletas da CBLJ 

                 Iniciamos no dia 26 de Abril de 2015 nossos trabalhos de eventos de competição na 

bela cidade de Porto Belo no Estado de Santa Catarina, com a 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro 

de Judô da CBLJ, evento este que contou com a representatividade de 9 estados do Brasil, Santa 

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul fechando todos da região Sul, Mato Grosso da região Centro 

Oeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro da região Sudeste, Ceará e Paraíba da região Nordeste e do 

outro lado deste nosso enorme Pais o estado de Roraima da região Norte, esta grandiosa 

representatividade confirma o grande envolvimento nacional de nossa entidade, a CBLJ através 

de minha pessoa agradece entusiasticamente a todos os envolvidos neste belo início de trabalho 

de competição, parabeniza ao presidente da confederada de Santa Catarina Selmar Menezes, 

pelo empenho e força de trabalho exposto, que não mediu esforço para o total sucesso deste 

evento, agradeço aos nobres presidentes Albano Correa, Carlos Fernando, Antônio de Pádua, 

Sergio Tabosa, Sidney Olinto, Julio Golin, Neudimilson Maciel e ao representante do Rio Grande 

do Sul André da Costa,  agradeço a nosso diretor de Arbitragem Renato Alberto e nosso Diretor 

da CBLJ em foco, Rafael Mendes, aos amigos árbitros incansáveis amantes do judô, nosso muito 

obrigado, mais principalmente  a CBLJ agradece a cada atleta e pai que se desdobrou 

financeiramente para que seu filho pudesse estar presente neste histórico evento, temos a dizer 

aos nobres pais, escolheram um esporte que vai muito além dos tatames, tornando seus 

praticantes pessoas  melhores com ampla noção de respeito e civilidade,  obstante o grande 

resultado da equipe do Paraná, o grande vencedor deste evento, TODOS FORAM CAMPEÕES, 

campeões em aceitar este novo desafio, campeões em deslumbrar novos e frutíferos horizontes. 

A CBLJ entende que muito temos a fazer, muito temos a melhorar, mais saibam estaremos 

diuturnamente buscando inovações, apoios e sempre novos parceiros, pois entendemos que no 

futuro bem próximo nossa bandeira estará em cada cantinho deste grandioso Brasil. 

                     Mais uma vez meu muito obrigado pela confiança, e como falei no discurso inicial 

plagiando a histórica e significativa frase de Martin Luther King Eu tenho um sonho , sonho que 

é de todos envolvidos neste belo projeto e que  começou a se tornar realidade neste evento, pois 

vi em todos ali presentes a vontade de fazer o melhor, a vontade de que tudo desse certo, E DE 

FATO DEU. 

Sempre com a proteção de Deus 

                                                                      Eduardo Costa Filho 

                                                                           PRESIDENTE  
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