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Roberta Medeiros fatura campeonato de jiu-jítsu 

CAMPEÃ BRASILEIRA 

Roberta Medeiros fatura campeonato de jiu-jítsu 

Ela procura parcerias para garantir participação em torneios futuros 

Mais uma conquista. O objetivo da atleta agora é disputar o campeonato mundial, que acontecerá no final do mês 

A lutadora de jiu-jítsu de Piracicaba, Roberta Graciani Medeiros, foi campeã brasileira da modalidade, em sua 

categoria. A atleta da Academia Alliance Piracicaba - Flávio Junqueira se sagrou campeã após vencer quatro lutas. O 

objetivo agora é disputar o campeonato mundial, que acontece no final do mês. Para participar dos próximos 

campeonatos, Roberta tem buscado angariar recursos por meio de iniciativas como o site 

Vakinha: www.vakinha.com.br/vaquinha/campeonatos-de-jiu-jitsu-2019 

Ela também procura parcerias que possam garantir sua participação em campeonatos futuros. "Seria estabelecer 

uma parceria mesmo, em que as empresas me ajudam com os campeonatos e, em troca, eu ajudo com propaganda 

e divulgação”. 

Roberta Medeiros é estudante de Engenharia Agronômica na Esalq. Entra às 8 horas e sai às 18 horas, na maior 

parte dos dias, durante a semana. Os treinos de jiu-jítsu são diários e duram cerca de três horas. "Também faço 

preparação física no Crossfit Piracicaba, que eu acerto de acordo com minhas aulas na faculdade”, disse. 

Os interessados em apoiá-la também podem procurá-la pelo Instagram @robertagmedeiros, no Facebook: Roberta 

Graciani Medeiros e no e-mail: roberta.medeiros@usp.br . Campeã brasileira pela Confederação Brasileira em 2016, 

paulista pela Federação Estadual em 2016 e 2017, ela também ficou em segundo lugar no Sul-Americano da 

Federação Internacional em 2017, e em terceiro, no Pan-Americano da Federação Internacional em 2018. Essas são 

apenas algumas das conquistas da lutadora, que acumula medalhas e experiência na modalidade. 
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