COMISSÃO ESTADUAL DE GRAUS – CEG
SUPERIOR ESTADUAL DE GRAUS – SUCEST
COMISSÃO ESTADUAL DE EXAMES – CEE
ATA DE REUNIÃO Nº 001/2019
Às nove horas e vinte minutos do dia dois do mês de fevereiro de 2019, teve
início a I Reunião da Comissão Estadual de Graus da Liga Mineira de Judô
(LMJ) do ano de 2019, realizado na cidade de Belo Horizonte na sala da
presidência do Clube dos Oficiais da Polícia Militar Minas de Gerais, estiveram
presentes o Presidente da SUCEST Shihan Lúcio Rossi da Costa e demais
membros da SUCEST Shihan Galileu José da Paiva Filho, Shihan Antônio
Carlos Cançado, Shihan Paulo Queiroz Andrade e o secretário da SUCEST
Sensei Fábio Tavares Fagundes. Presentes também, o Diretor da CEE Sensei
Zenóbio dos Santos Júnior, Vice-Diretor da CEE Sensei Alexandre Rodrigo
Alves e demais membros da CEE, Sensei Dorian Tavares Fagundes, Sensei
Cleber Thiago Barbosa, Sensei Jamil Motawh Cardoso, Sensei Said José
Motawh Cardoso, Sensei Fernando Navarro, além do Diretor de Arbitragem da
Liga Mineira de Judô (LMJ) Sensei Marcos Alexandre Santos Souza. O
presidente da SUCEST, Lúcio Rossi, iniciou a reunião agradecendo a presença
de todos reforçando que a Comissão Estadual de Graus está muito bem
representada, pois nesta reunião, está a nata do judô mineiro. Dando
continuidade, fez a apresentação e dando as boas vindas à nova Diretoria da
CEE, senseis Zenóbio e Alexandre e lamentou a ausência do sensei Vinícius
Richelle que solicitou a demissão da CEE por motivos particulares. Informou
que todas as mudanças elaboradas pela SUCEST constam no site da LMJ.
Dando prosseguimento, passou a palavra ao Shihan Galileu que reforçou as
palavras do Shihan Lúcio que a nata do judô mineiro está presente e quem não
estiver disposto a participar, por diversos motivos, sinta-se à vontade em pedir
para sair da comissão. Voltando a palavra, shihan Lúcio fez o convite para que
o shihan Paulão coordene os cursos de capacitação para os candidatos que
desejem a promoção de faixa preta e graus superiores. Paulão reforçou a
importância de instruir os candidatos à promoção a fim de disseminar o
conhecimento e qualificar o faixa preta da LMJ. Shihan Galileu comunicou que
o Nague-no-kata será um evento a parte e não mais dentro do campeonato da
Liga. A proposta é que a apresentação do kata seja num auditório o que dará
mais destaque aos atletas e conforto para o público presente, algo inédito no
Judô Brasileiro. Outro ponto colocado pelo shihan Galileu, que o atleta deverá
ser indicado para promoção pelo professor de judô filiado à liga, no ano
corrente, mesmo que este seja advindo de outra agremiação. Continuando,
informou que a Liga não reconhecerá a faixa preta e graus superiores da Liga
Confederada, pois está sendo constatada que há atletas não capacitados
recebendo a promoção sem o devido conhecimento do Judô. Ainda sobre o
assunto, sensei Navarro perguntou se será mantido o formato do ano anterior
para avaliação dos candidatos à promoção como: cursos técnicos, avaliação de
currículo, tempo de carência, arbitragem, etc.. Shihan Galileu confirmou que
será mantido e fez uma ressalva sobre o trâmite do currículo, onde o candidato
deverá enviar para a caixa postal da LMJ, em seguida passa pelo Diretor
Financeiro, após o Diretor de Arbitragem e chegando por fim a SUCEST.
Shihan Lúcio reforçou que os currículos são avaliados e que todas as
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exigências que constam no regulamento da comissão devem ser obedecidas.
Shihan Galileu lembrou que todas as atas da CEG são coladas num livro e
arquivadas e que a partir deste ano, os novos documentos que forem gerados
na Liga, serão digitalizados. Lembrou ainda que, o Sysmach, é uma importante
ferramenta e que os professores devem atualizar os dados de seus atletas,
assim como, outras informações serão gerenciadas pelo sistema.
Complementou que o pagamento de taxa administrativa referente às inscrições
dos filiados nas competições no Sysmach é necessária. Shihan Galileu informa
que a Liga tem um diferencial como entidade no que diz respeito à gestão,
transparência e divulgação das informações aos seus filiados e o sucesso da
Liga se deve porque “há pessoas certas no lugar certo”. A LMJ conta agora
com um novo presidente, advogado com amplo conhecimento da parte legal o
que irá contribuir para eficiência da administração. A Liga não chancelará
outras competições que não sejam dos eventos oficiais previstos por ela. Há
pessoas que querem tiram proveito da Liga, seja ela, através da promoção de
faixa, apoio a eventos, filiação de agremiação e quando a Liga precisa deles
não retribui ou não se dedicam como deveriam. Sensei Navarro lembra que há
professores que ostentam a faixa preta e a logomarca da Liga, principalmente
nas redes sociais, mas sem histórico no judô mineiro como competidor,
professor ou árbitro. Shihan Paulão diz que têm que haver mais rigor nas
mudanças de Dan’s e que o candidato tem que se preparar tanto na teoria
quanto na prática dos cursos oferecidos pela Liga, pois em um determinado
momento, este professor vai pleitear uma promoção de grau e aí terá que
demonstrar o seu conhecimento no judô. Sensei Zenóbio sugeriu que a prova
teórica seja realizada “on line” com tempo de resposta, caso o candidato não
seja aprovado, uma nova taxa será cobrada para efetuar uma nova prova.
Shihan Galileu pôs a proposta em votação sendo aprovada por unanimidade
pelos membros presentes. Ficou definido que o exame de faixas será realizado
em 24 de agosto de 2019, agendado também o campeonato de nague-no-kata
para o dia 06 de julho de 2019. Shihan Galileu reforça que uma boa
administração fortalece o judô da Liga e que professores de outras
agremiações e entidades têm procurado tanto a Liga Mineira quanto a Liga
Nacional de Judô para filiação. Alertou aos professores sobre o uso das redes
sociais, pois a idéia inicial é aproximar, sugerir, discutir assuntos relacionados
ao judô e tem observado o mau uso da ferramenta com excessivas publicações
de imagens, áudios, vídeos fora do contexto do judô. Alertou ainda sobre
vídeos de katas, não divulgado pelos canais oficiais da Liga, a referência é o
kata da Kodokan, o que pode gerar questionamentos futuros sobre a avaliação
do candidato. Lembrando que o material do candidato a promoção consta no
site da Liga Mineira de Judô. Ainda sobre vídeo de katas, foi apresentada a
proposta da Liga traduzir o áudio (inglês) para o português, alertou para a fonte
(origem do material) que será referenciada. Sensei Cléber já tem em mente
alunos capazes de fazer este tipo de trabalho, restando apenas a confirmação
por parte deles. Shihan Cançado fez uma breve explanação sobre concursos
públicos que direcionam somente para candidatos federados e que eliminam
candidatos registrados na Liga. Vê como positivo, a presidência da Liga Mineira
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de Judô ser administrada por um professor e também advogado que situações
como estas não venham ocorrer. Continuando, Cançado diz que ajudará na
condução deste processo e está disposto a lutar por esta causa. Lembrou que
há ato oficial e que a Liga é amparada por Lei Federal. Shihan Galileu diz que a
Liga pretende combater casos em que a Federação ou qualquer outra entidade
venha denegrir a imagem da Liga Mineira de Judô ou Nacional. Finalizando,
Sensei Alexandre sugeriu que os membros, que compõem a comissão, se
organizem e dividam-se em grupos de Katas, desta forma, se especializem e
aprofundem o conhecimento, oferecendo assim, mais qualidade dos cursos da
Liga para os candidatos. Assim como fez na prova teórica “on line”, Shihan
Galileu pôs a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos
membros presentes. Sem mais nada a tratar, o Presidente da SUCEST
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada às 11:40h a sessão, da
qual, para constar, eu, Zenóbio dos Santos Júnior, lavrei a presente ata com
apoio de Antônio Carlos Cançado cujo documento reproduz fielmente a ata
manuscrita na reunião. A folha de frequência com as devidas assinaturas dos
participantes encontra-se em anexo a este documento.
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