
Faixas Preta Dentro e Fora do Tatame



REPORT
PROGRAMAS



Nosso portfólio de programas e atividades foi adaptado 
para plataformas online e aperfeiçoado a cada semana 
para oferecermos o melhor no cenário de pandemia



Report | Olímpico
Treinamentos aconteceram com capacidade reduzida e seguindo todas as medidas 
recomendadas pelos profissionais de saúde. A equipe atuou presencialmente com escala. 
Participação dos atletas nas competições do calendário CBJ – Equipe Principal

• Participação dos atletas Gabriel Falcão, Jéssica 
Pereira e Yasmin Lima no Grand Slam de Baku, no 
Azerbaijão.

• Uma medalha de ouro, uma medalha de prata e 
duas medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro 
de Judô Feminino.

• Medalha de ouro para Gabriel Falcão (73kg) e de 
bronze para Matheus Pereira (66kg) nos Jogos        
Pan Americanos da Juventude.



Report | Olímpico
Treinamentos aconteceram com capacidade reduzida e seguindo todas as medidas 
recomendadas pelos profissionais de saúde. A equipe atuou presencialmente com escala. 
Participação dos atletas nas competições do calendário CBJ – Equipe Principal

• Instituto Reação campeão geral do 
Campeonato Carioca de Judô com 24 
ouros, 19 pratas e 25 bronzes

• Atletas Gabriel Falcão e Thayane 
Oliveira campeões em suas respectivas 
categorias no Pan-Americano de Judô 
sub-21 em Cali, na Colômbia.



Report | Olímpico
Treinamentos aconteceram com capacidade reduzida e seguindo todas as medidas 
recomendadas pelos profissionais de saúde. A equipe atuou presencialmente com escala. 
Participação dos atletas nas competições do calendário CBJ – Equipe Principal

• Medalha de bronze para David Moura 
no Mundial de Judô por equipes mistas;

• Confirmação do atleta Popole Misenga 
nos Jogos Olímpicos de Tokyo pelo Time 
Olímpico de Refugiados, na categoria 
90kg.



Report | Olímpico
Treinamentos aconteceram com capacidade reduzida e seguindo todas as medidas 
recomendadas pelos profissionais de saúde. A equipe atuou presencialmente com escala. 
Participação dos atletas nas competições do calendário CBJ – Equipe Principal

• 9 atletas do Reação classificados para 
o Campeonato Brasileiro de Judô 
Sênior e mais 3 atletas atletas 
classificados para a categoria sub-21;

• Uma medalha de prata e outra de 
bronze conquistadas por atletas do 
Reação no Campeonato Brasileiro de 
Jiu Jitsu.



Report | Olímpico
Treinamentos aconteceram com capacidade reduzida e seguindo todas as medidas 
recomendadas pelos profissionais de saúde. A equipe atuou presencialmente com escala. 
Participação dos atletas nas competições do calendário CBJ – Equipe Principal

• A atleta Thayná Lemos conquistou 
medalha de ouro no Campeonato Brasileiro 
de Judô sub-21, na categoria até 52kg.

• Atleta Thayná Lemos conquistou 
medalha de ouro no Campeonato 
Brasileiro de Judô sub-21, na categoria 
até 52kg.



Report | Faixa Preta e Educação
Durante boa parte de 2021, nossas aulas de judô e educação aconteceram de maneira híbrida e 
as redes sociais do Reação foram grandes aliados na disseminação do conteúdo.



Plataformas Utilizadas

@institutoreacao /institutoreacao

/judoinstitutoreacao
www.institutoreacao.org.br



Report | Reação com Elas
Em 2021 tivemos a conclusão da 3ª edição do programa Reação com Elas, com a participação 
de 33 mulheres ligadas aos polos do Instituto e o início da 4ª turma no RJ. com a madrinha 
Mariana Britto, executiva responsável pelos projetos de esportes da XP;



Report | Reação Conecta
Em 2021, tivemos a 2ª e 3ª turma do Conecta, programa que estimula a empregabilidade dos 
nossos beneficiários através de treinamentos, workshops e palestras. 
Ambas aconteceram virtualmente.



Report | Ippon no Corona
Assim como em 2020, a 2ª Edição da campanha Ippon no Corona tinha o intuito de arrecadar 
cestas básicas para as famílias de nossos beneficiários

Aperte o play

https://www.youtube.com/watch?v=OTMyE4wCzUM&t=1s


REPORT
POLOS



Report | Abertura Polo Tibau do Sul
Inauguração do 10º polo do Instituto Reação na cidade de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte 
no dia 20/08. O polo iniciou com quase 200 beneficiários, entre crianças e jovens, e é a 
nova casa do nosso sensei multicampeão Geraldo Bernardes.



BALANÇO
FINANCEIRO



Balanço Patrimonial - 2021




