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Palavra 
do Mestre

Diferente dos anos anteriores tem me cha-
mado atenção, a quantidade de atletas gra-
duados que estão renovando suas carteiras 
e atualizando os seus dados na federação. 
Acredito que este ano teremos de volta aos 
torneios, atletas que no passado fizeram 

nome nas suas categorias. Definitivamente, hoje se tem consciência de que 
sem currículo na entidade que rege o esporte no nosso estado, as coisas 
ficam bem mais complicadas. 

Só não entendo como alguns professores ainda entregam barato as dificul-
dades que eles próprios passaram para conquistar suas faixas, assinando 
fichas de atletas que aparecem na federação de faixa roxa, marrom e até 
mesmo preta sem registro anterior da sua faixa. Como manda o regulamento, 
não fazemos este registro sem comprovação das faixas anteriores. Alguns 
cumprem rigorosamente com as exigências, outros manifestam sua indignação 
nos cobrando agilidade. O fato é que sem a comprovação do tempo mínimo 
exigido e sem a comprovação das faixas anteriores, não tem registro. Em 
muitos casos são transferências de outros estados e muitas vezes nestes 
estados não se praticava o mesmo critério que no nosso, não podemos 
fazer nada.  O padrão tem que ser mantido a qualquer custo. 

Seguimos a Confederação Brasileira, temos um nome a zelar. Quem 
garante sua posição, entra nos torneios e mostra na prática suas qualidades, 
nem sempre na vitória se conquista valor de resultado, mostrando a cara 
é que o atleta se torna conhecido. Títulos conquistados em torneios sem 
expressão, não qualificam. Não adianta nada ter sido campeão de eventos 
onde sabidamente não competem atletas reconhecidos ou que não tenham 
a chancela de uma entidade de respeito e valor no mercado. Estes títulos 
não qualificam e não servem para a nossa entidade no reconhecimento 
de tempo e garantia de faixa.

Aos poucos temos nos organizado e, cada vez mais, estamos ficando 
fortes para que num futuro próximo venhamos ocupar o nosso lugar em 
organizações internacionais.

Quem acreditava em Campeonato Mundial nos EUA, Pan-americano, 
Sudeste Brasileiro em São Paulo, Câmara Municipal homenageando os 
destaques esportivos, entrega de certificados de faixa em sessão solene? 
Pois é, estamos chegando...
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Editorial

Ele se foi há um ano, 
mas sua presença cresce 
junto com o crescimento 

do nosso esporte.
Portanto, aonde 
houver um atleta 

treinando Jiu-Jitsu, 
em algum tatame

 do planeta, 
ali, tem um 

pouco de 

Hélio 
Gracie
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Meu primeiro contato com o 
Jiu-Jitsu:

“Marquei um encontro com um 
velho amigo, Fausto Castro, no 
antigo Clube Floresta atual Clube 
Espéria” e ele apareceu com um 
“olho roxo”! Perguntei o que ha-
via acontecido, e ele me disse que 
havia “se pegado de tapas”, com 
o motorista de seu táxi. Contou 
que ao descer do táxi, passando 
pela Rua Maria Marcolina, ele viu 
uma placa, onde estava escrito 
“Jorge Gracie Jiu-Jitsu”, ele entrou 
e após assistir um pouco da aula 
resolveu se inscrever. Dei risada 
e disse a ele: “você é louco”! Ele 
disse: “Não acha graça, não, pois 
também inscrevi você”! Isso foi 
em 1950.

“Acabei gostando muito do Jiu-
Jitsu”. O Fausto parou na faixa 

PaPo rEto

marrom, eu continuei, tanto que, 
comecei a frequentar os treinos fora 
do meu horário, e o Jorge vendo o 
meu interesse “deixava passar”.

Jorge Gracie foi para o sul e deixou 
sua academia sob o comando de 
seu primeiro faixa preta, Octavio 
de Almeida (pai) e, eu continuei 
treinando com ele, um grande en-
tusiasta do Jiu-Jitsu, treinava Judô 
ao mesmo tempo, na academia 
Ono, aonde cheguei ao 3º grau.

Em alguns meses Jorge voltou 
do sul e decidiu, após um “rola” 
de intermináveis 10 minutos com 
ele mesmo finalmente, me conce-
der a faixa preta, no ano de 1953.

Octávio de Almeida (pai) foi o 
maior divulgador do Jiu-Jitsu em 
São Paulo e juntos, fundamos a 
primeira Federação Paulista jun-
tamente com o finado Pedro He-

metério, federação esta, filiada a 
Federação Paulista de Pugilismo 
em 1954/1955.

Costumo colocar aos meus alunos 
alguns conceitos e comportamentos 
que considero Importantes, prin-
cipalmente durante uma aula:

• Quando você entra no tatame 
tem que se concentrar e esque-
cer todo o resto, esta é uma das 
vantagens do Jiu-Jitsu como es-
porte.

• Cara feia ao treinar, gasta mui-
tas energias, em si mesma, 
concentre suas energias no seu 
centro de gravidade!

• Saia do tatame se sentindo me-
lhor do que entrou, com a men-
te mais arejada, pois estar bem, 
e estar se divertindo no treino 
não faz de ninguém um fraco!

Fomos fazer uma visita ao recém diplomado, 
9º grau, Mestre Oswaldo Carnivalle para 
conhecermos melhor, este homem que faz 
parte da história do Jiu-Jitsu paulista e 

ao qual devemos, não só, nossa gratidão como 
também nosso respeito e admiração.

Homem de grande sabedoria, embora também, 
de grande simplicidade, ele nos contou, um 
pouco da sua historia, de quando ainda não se 
sabia muito sobre o Jiu-Jitsu no estado e até 
no país, citando não só, fatos bem humorados 
sobre seu primeiro contato com o nosso esporte, 
como também, nos colocando um pouco de sua 
filosofia como professor da Arte Suave que ensina 
até hoje.

Ele tem 79 anos de idade, é formado em Jornalis-
mo pela Fundação Casper Libero. Seu filho, mais 
velho, é faixa preta 4º grau de Jiu-Jitsu, sua fi-
lha, também é faixa preta. Três netos, também 
praticantes de Jiu-Jitsu, são: um, é faixa marrom 
e dois, são faixa preta.

Ele, também, é faixa preta - 3º grau de Judô, 
que praticava juntamente com o Jiu-Jitsu.

OswaldO CarnivalleM
es
tr
e

Para finalizar, Mestre Oswaldo 
nos deixa uma mensagem que 
confirma o titulo que tem, pois, 
essa mensagem é recheada de 
sabedoria, filosofia e nos faz refletir:

“Numa época em que o terro-
rismo e a violência são aconteci-
mentos constantes na vida dos se-
res que habitam este conturbado, 
e globalizado, planeta, o esporte 
e tudo a ele ligado, ainda conse-
gue nos dar a sensação de que os 
homens podem se comunicar e 
conviver dentro de uma harmonia 
e uma igualdade onde o Espírito 
Esportivo prevalece sobre os de-
mais sentimentos”.

Tomemos, por exemplo, os Jogos 
Olímpicos de Pequim e as Olim-
píadas de inverno do Canadá, só 
para citar os dois últimos maiores 
eventos esportivos, onde a convi-
vência, e mesmo as disputas, ser-

viram para o surgimento de ami-
zades, afeto e respeito entre os 
participantes que irradiaram es-
ses sentimentos para milhões de 
pessoas que assistiram e acompa-
nharam esses acontecimentos. 

O Jiu-Jitsu, como esporte, que 
nos últimos anos tem tido desta-
que excepcional onde quer que 
esteja presente, tem nos dias de 
hoje mais do que nunca a possi-
bilidade e o dever de mostrar que 
não apenas é uma arte de ataque 
e defesa, mas principalmente um 
esporte aonde a disciplina, a éti-
ca e a moral devem prevalecer ao 
lado da técnica, e da “garra”, que 
caracterizam seus praticantes, 
pois o Jiu-Jitsu como arte marcial 
não pode e não deve excluir de 
seu treinamento os dogmas filo-
sóficos de conduta que sempre 
fizeram parte dos ensinamentos 

daqueles que o criaram e divul-
garam.

Não vamos esquecer, portanto, 
de fazer a nossa parte (mestres, 
professores e praticantes) para 
que o Jiu-Jitsu nos torne cada 
vez mais conhecidos, admirados 
e respeitados, e isso, depende de 
todos nós!”

“O Espírito 
Esportivo 

prevalece sobre 
os demais 

sentimentos”
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Feminino
Quem as vê de salto alto no escritório, na balada, ou mesmo em casa, não consegue 

imaginá-las, vestidas de kimono, treinando Jiu-Jitsu pelos tatames nas academias da cidade. 
Muitas delas dividem a agenda cheia com o treino do qual, aliás, não abrem mão, pois 
esse é justamente o momento que escolheram para se dedicar e cuidar de si mesmas por 
dentro e por fora. Escolha essa no mínimo incomum, pois como todos nós sabemos, o Jiu-
Jitsu exige o máximo do corpo e da mente, queimando em média 700 calorias por treino. 
Para muitas é aí que a coisa começa a ficar interessante, além do fato de ser um esporte 
que elimina totalmente o stress que elas, hoje em dia, sofrem muitas vezes mais do que 
os homens. Enfim, o fato é que elas superam barreiras até hoje e continuam a conquistar 
espaço e respeito inclusive nos treinos, já que, por serem em menor número elas tem que 
treinar de igual para igual com os rapazes, fazendo disso um “ganho”, ao se tornarem 
muito mais ágeis!

Nesta matéria colhemos alguns depoimentos de garotas que treinam, em sua maioria, 
há bastante tempo, inclusive, depoimentos de grandes campeãs, com o objetivo principal 
de prestar a elas uma homenagem e também, fazer com que a história delas sirva de 
incentivo a outras que estejam começando na pratica do Jiu-Jitsu, mostrando que com 
dedicação, todas as mulheres que praticam o nosso esporte podem seguir em frente e 
também serem campeãs!

Patrícia de Oliveira Lage 
32 anos
Faixa Preta (Barbosa JJ)
Formada em Veterinária

Treino Jiu-Jitsu há 29 anos. Fui 
uma das primeiras (não sei bem 
ao certo se a primeira ou segun-
da) mulheres a receber a faixa 
preta no Brasil e a primeira no 
estado de São Paulo. Esse ano 
completo 15 anos de faixa preta 
(recebida em 1995).

Quando eu era pequenininha, 
minha mãe me levava para assis-
tir os treinos de Judô do meu pai e 
eu ficava sentadinha ao lado dela 
numa cadeira, e sempre falava 
que queria fazer “aquilo lá.” Mas, 

minha mãe me explicava que eu 
não poderia fazer judô, pois o 
Sensei, naquela época, não per-
mitia a presença de mulheres no 
tatame. Então eu tinha que me 
contentar com as aulas de balé 
que ela me levava, mas eu não 
gostava, aliás, detestava, e insis-
tia que queria fazer o tal do judô.

Em um belo dia vi o Mestre Otá-
vio de Almeida (pai) dando uma 
aula de Jiu-Jitsu para crianças, 
óbvio que eu não sabia o que 
era aquela aula, mas quando vi 
aquela criançada vestida com a 
mesma roupa (o kimono) que eu 
via meu pai usar na tal aula, que 
eu falava tanto pra minha mãe 
que eu queria fazer, mas, o pro-

fessor não deixava, fiquei encan-
tada! Eu mal sabia que meu pai 
fazia aquela aula também, mas 
em outro horário. Comecei a fa-
lar que eu tinha visto crianças fa-
zendo a aula, inclusive meninas, 
e um dia ganhei meu kimoninho, 
com apenas 04 anos de idade e 
nunca mais parei de treinar.

Tenho muito orgulho de poder 
dizer que passei por todas as ca-
tegorias do Jiu-Jitsu, da biriba até 
a minha categoria atual, a más-
ter, e tenho títulos em todas.

Nas minhas primeiras competi-
ções eu lutava com meninos e ga-
nhava (risos)... Sei de alguns que 
falam disso até hoje, eu acho en-
graçado, mas eles, acho que não 
(risos)...

Acho que a principal caracterís-
tica do Jiu-Jitsu é a autoconfian-
ça, não só dentro do tatame.

O Jiu-Jitsu é muito mais que 
uma luta, é uma filosofia de vida. 
Quem faz, sabe, vicia. Todo mun-
do quer estar bem. Como conse-
qüência da prática do Jiu-Jitsu, 
você adquire um corpo bem le-
gal, pois acaba seguindo dietas, 
os treinos são rigorosos e faz um 
bem danado para desestressar. 
Ou seja, alivia a mente do stress 
diário, quando você está dentro 
do tatame esquece o que aconte-
ce fora e foca apenas no que está 
acontecendo ali.

Tenho muito orgulho das mulhe-
res que treinam nos dias de hoje, 
pois eu senti na pele o que era 
não ter meninas para treinar, não 
ter meninas para competir, aliás, 
tempos atrás, ninguém nem sabia 
o que era Jiu-Jitsu, claro que exis-
tiam meninas que treinavam, mas 
eram poucas e, essas poucas, não 
seguiam em frente, era muito di-
fícil. Vejo hoje as competições, 
cheias de garotas, de mulheres 
mais velhas e fico muito feliz por 
ter acompanhado tudo isso desde 
o princípio.

Diana Menezes
30 anos,

Faixa Preta (Bon-Sai JJ)
Formada em Educ. Física

Comecei no Jiu-Jitsu com 10 
anos de idade... Adorava assistir 
filmes e seriados de lutas. Então 
minha tia, sabendo do meu gos-
to e que conhecia um professor 
de Jiu-Jitsu me levou à acade-
mia dele aonde treino ate hoje. 
Estou na academia Bon-Sai há 
15 anos com o professor Adilson 
Antonio de Souza. Alem dos títu-
los que conquistei, durante estes 
anos, o Jiu-Jitsu trouxe para mi-
nha vida disciplina, ensinou-me a 
conhecer meus limites e também 
a lutar por meus objetivos. Como 
mulher, vejo que ainda há muitas 
barreiras a serem quebradas: fal-
ta de incentivo, falta de divulga-
ção, diferença na premiação (isso 
quando há premiação), mas, aos 
poucos, tudo vem melhorando. O 
Jiu-Jitsu feminino tem crescido, 
tanto em quantidade quanto em 
qualidade, e tenho como objetivo 
incentivar as iniciantes, da minha 
academia e de outras equipes.

Alcione Yamaguti
35 anos,

Faixa Preta (Barbosa JJ)
Formada em Biologia

Sou formada em biologia, po-
rém no momento não exerço esta 
atividade, atualmente estou com 
minha família no ramo alimentí-
cio. Desde pequena as lutas sem-
pre me encantaram; eu odiava a 
idéia de que meninas tinham que 
fazer ballet e meninos judô. Con-
tinuei com muita vontade, de trei-
nar alguma arte marcial, mas era 
tímida e tinha vergonha de en-
trar em uma academia de lutas, 
pois eram totalmente dominadas 
por homens. Só em 1997 procu-
rei uma academia de ginástica 

que ministrava aulas de Jiu-Jitsu, 
criei coragem, fui conversar com 
o professor, comecei as primeiras 
aulas e nunca mais parei. No ini-
cio não imaginava chegar à faixa 
preta, e me sinto orgulhosa disto. 
A satisfação de treinar Jiu-Jitsu é 
tão grande que não sei se pode 
ser medida, pois o Jiu-Jitsu ultra-
passou o tatame e eu aproveito 
seus ensinamentos diariamente, 
eles refletem na minha supera-
ção, auto estima, confiança, com-
panheirismo e respeito pelos limi-
tes de cada um.

JIu-JITSu

CaPa
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Talita A. “Treta” Nogueira
24 anos 
Faixa Marrom (Ryan Gracie JJ)
2º grau completo

Comecei a treinar Jiu-Jitsu há 
04 anos na equipe Cícero Cos-
tha/ Barbosa JJ. Sempre fui meio 
briguenta, gostava muito de sair 
para as baladas e acabava me 
metendo em confusões. Uns ami-
gos começaram a treinar MMA, 
com o José Helio, mais conhecido 
como” tiozinho”, na academia do 
Cícero, e começaram a me per-
turbar para ir treinar também. 
Comecei a treinar MMA e o “tio-
zinho” falou: - Vem à tarde trei-
nar Jiu-Jitsu que é bom! Comecei 
e nunca mais parei, foi paixão ao 
primeiro “rola”! Com 04 meses 
eu já era faixa azul, com mais 06 
meses faixa roxa, e há um ano es-
tou na faixa marrom. Hoje treino 
na Ryan Gracie com o professor 
Pitta. Posso dizer que o Jiu-Jitsu 
salvou minha vida! Antes do Jiu-
Jitsu eu era “largada”, saía das 
baladas e brigava, bebia, fumava 
e ainda tinha muitas desavenças 
com minha família, hoje não faço 
nada disso muito pelo contrário, 
dou orgulho á minha família e 
sei que sou exemplo para muitas 
pessoas, minha vida mudou mui-
to e hoje sou feliz.

Lá na Ryan treinam muitas me-
ninas. Fico tão feliz quando chego 
à academia e vejo aquele monte 
de meninas treinando, acho muito 
“maneiro” e tenho o maior prazer 
de “rolar” com elas. Eu como mu-
lher dou muito valor pra isso e acho 
que é muito bom para o esporte. 

Nessa historia toda tem uma 
pessoa que me faz sentir muito 
feliz e realizada, é a minha filha, 
Luiza “tretinha” de 07 anos. Ela trei-
na Judô e Jiu-Jitsu e posso garantir 
que é uma apaixonada por lutas. 
Ela é, mais, uma mulher que vai 
representar bem o esporte, po-
dem ter certeza! Sempre dou mui-
to incentivo e nunca deixo que ela 
abandone os estudos e as brin-
cadeiras, ela treina 04 vezes por 
semana e é muito dedicada para 
a idade, seria uma honra pra mim 
“apanhar” da minha filha (risos).

O que eu espero do Jiu-Jitsu e 
do MMA, como mulher, é mais 
valorização, e vejo que isso está 
melhorando muito e isso incenti-
va as mulheres a lutar. Esse ano 
eu quero treinar muito, competir 
muito e espero ver a mulherada 
nos campeonatos. VAMOS METER 
AS CARAS! Quero agradecer mui-
to ao professor Pitta pelo apoio e 
pelas broncas, tudo isso me ani-
ma! Este ano estarei, aí, dando 
meu melhor! Agradeço minha fa-
mília e meu marido, Fabio gaúcho, 
pelo imenso apoio que eles tem  
me dado, sem eles eu não seria 
nada!

Andréa “Gringa” Feresin
40 anos

Faixa Marrom (Barbosa JJ)
Profª de Inglês e Espanhol

A minha história dentro das ar-
tes marciais começa aos 12 anos 
quando minha mãe me levou 
para o mundo do Karatê. Devido 
a uma lesão em uma perna, tive 
que abandonar os treinos e pen-

durar minha faixa preta. Comecei 
treinar Jiu-Jitsu no ano de 2002, 
sendo a primeira mulher a prati-
car esta arte no meu país. Não só 
fiquei apaixonada pelo Jiu-Jitsu 
como também pela cultura brasi-
leira. Aprendi Português e decidi 
me mudar para o Brasil no ano de 
2004. É difícil explicar os porquês 
desta paixão pelo Jiu-Jitsu, porém 
considero que é um estilo de vida 
que traz muitos benefícios. O Jiu-
Jitsu mudou minha vida: aprendi 
uma nova língua, me adaptei a 
uma cultura diferente, elimino o 
estresse, diminuo o nível de an-
siedade, tenho controle do meu 
peso e boa musculatura, aumen-
to minha disciplina, desenvolvo a 
minha auto-estima, aprendo a me 
conhecer cada dia mais e mantenho 
a criança viva dentro do meu cora-
ção, pois preservando as virtudes 
das crianças podemos viver mais.

Glaucia Marton
33 anos
Faixa Marrom (Godói JJ Club)
Formada em Psicologia do 
Esporte

Sempre gostei de esportes e co-
mecei a praticá-lo por influência 
da minha mãe que me incentivou, 
deixando que eu experimentasse 
várias opções. Descobri minha 

aptidão por lutas quando vi uma 
roda de capoeira de rua; fiquei 
fascinada e pratiquei intensamen-
te por oito anos. Neste período 
fui ver um treino de defesa pes-
soal com o Fabio Gurgel, achei 
interessante e guardei aquilo na 
mente. Em 2001 comecei a pra-
ticar Muay Thai na academia do 
Roberto Godói e vendo os treinos 
de Jiu-Jitsu, pensei que pode-
ria fazer aquilo, bem. Comecei a 
treinar e não parei mais. São inú-
meros os benefícios - o Jiu-Jitsu é 
realmente um xadrez, o que de-
senvolve a rapidez de raciocínio. 
A variedade de posições traz mui-
tas possibilidades de ataque e de-
fesa aprimorando a criatividade e 
a flexibilidade. É uma luta dinâ-
mica, em que cada dia aprende-
se algo; não há rotina. Sinto-me 
mais forte, física e psicologica-
mente, mais humilde e disciplina-

da. Reconheço que o Jiu-Jitsu me 
ajuda a enfrentar as dificuldades 
da vida com perseverança. Trei-
no com o Roberto até hoje e devo 
dizer que, ele é um mestre para 
mim, pois transmite respeito atra-
vés de seu conhecimento e pos-
tura. Nunca alterou o tom de voz 
ou desrespeitou um aluno. É uma 
pessoa que criou uma grande fa-
mília, em um ambiente que me 
faz sentir feliz, motivada e segura. 

Valeria de Abreu
33 anos

Faixa Roxa (Colisão JJ)
Formada em Administração

Comecei a treinar com o Prof. 
Alê em 2005 na equipe SP Jiu Jit-
su Club, em 2006 nosso professor 
resolveu fundar a Colisão Jiu Jitsu 
e todos os seus alunos o seguiram 
inclusive eu, é claro... rs
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Quem vê um tatame cheio de pes-
soas com kimonos não imagina que 
uma ou muitas destas pessoas são 
mulheres. Pois é; mulheres!

As delicadas e femininas, porém 
fortes e cheias de garras, mulheres.

Ninguem imagina porque o Jiu-
Jitsu, infelizmente, chegou com uma 
postura inadequadamente machista 
- não diferente de muitos esportes 
e profissões - e as mulheres tiveram 
que se interessar e ultrapassar 
barreiras para, atualmente, estar 
praticando o esporte.

Não deixo de considerar que 
muitas mulheres têm preconcei-
to com o esporte, uma vez que é 
esporte de contato e não é divul-
gado como realmente deveria ser. 
Mas tudo é questão de tempo e 
boas referências.

O Jiu-Jitsu é um excelente espor-
te para mulheres. É a arte marcial 
mais completa que existe porque  
melhora o condicionamento físico, 
aumenta a força, aumenta a flexibili-
dade, emagrece, aumenta o fôle-
go, aumenta a resistência muscu-
lar e cardiovascular. Além disso, 
diminui ou, quase sempre, elimi-
na a ação negativa do Estresse. 

Somado a isto a mulher tem um 
momento, seu, de distração das 
atividades rotineiras, onde terá sua 
autoestima e sua autoconfiança 
aumentadas.

A arte suave, como defesa pessoal, 
também é muito interessante para  
as mulheres. Elas aprenderão a 
se defender de golpes traumáti-
cos como socos, tapas, pauladas,  
ataques com faca e, também, apren- 

derão a se defender contra gra-
vatas, estrangulamentos e imobi-
lizações diversas, podendo ficar 
mais segura com relação à vio-
lência urbana e doméstica.

Quer melhos esporte para uma 
mulher que este? Minha espo-
sa pratica; minha filha também. 
Esposas, namoradas, amigas de 
alunos, a cada mês têm se interes-
sado mais pelo Jiu-Jitsu. Esta arte 
suave é pura energia positiva!

Para cada mulher que estiver lendo 
este artigo, um conselho: Experi-
mente o Jiu-Jitsu como esporte, 
terapia e filosofia de vida. Você 
não vai se arrepender.

Para cada homem que ler este ar-
tigo: Avise todas as mulheres que 
você conhece sobre o Jiu-Jitsu. Elas 
viverão sorridentes, com certeza!

Por: Professor Rocian GracieMulheres no Tatame

rEflExão

Tenho 33 anos e pouco tempo 
para cuidar da saúde e do corpo, 
me divido entre meu emprego, 
os afazeres da academia e tam-
bém sou responsável pela parte  
organizacional da Colisão Jiu- 
Jitsu junto a FPJJ, por conta disto 
o tempo para me cuidar é dedica-
do ao Jiu-Jitsu.  

O pior momento da minha vida 
foi no dia 08/09/2009 na II Etapa 
do Circuito Paulista quando que-
brei a perna, naquele momento 
de dor eu só pensava no tempo 
em que eu iria ficar sem treinar, 
isto me deixou arrasada mas... 
nunca perdi o amor que tenho 
pelo Jiu-Jitsu, a garra e a deter-
minação para dar a volta por cima 
e superar mais este obstáculo em 
minha vida!

Tive muitos momentos bons 
nestes anos de Jiu Jitsu, mas... o 
melhor momento foi meu primei-
ro treino após 6 meses sem usar 
meu kimono, não tem como ex-
plicar a emoção que senti... Hoje 
pra mim cada treino é especial, é 
único!

Minha meta é conquistar minha 
faixa preta e ser uma boa profes-
sora, se eu conseguir passar um 
pouco do meu amor pelo Jiu Jitsu 
e técnica as pessoas que buscam 
aprender a nossa “Arte Suave” já 
me sentirei realizada.

Bruna Cruz
20 anos
Faixa Roxa (Colisão JJ)
Cursando Educ. Física

Comecei no Judô aos 8 anos de 
idade mas... acabei parando por 
problemas familiares. Em 2005 
através do meu tio Fabio conheci 
o Jiu Jitsu e mais uma vez por pro-
blemas financeiros tive que parar. 
Em 2007 voltei a treinar na Coli-
são Jiu Jitsu onde estou até hoje...

O Jiu Jitsu trouxe para mim de-
terminação e força para alcançar 

meus objetivos. Mesmo nos mo-
mentos de cansaço, busco no Jiu 
Jitsu e nos ensinamentos do meu 
professor e da” Arte Suave”, forças 
para superar qualquer obstáculo.

O pior momento do Jiu Jitsu pra 
mim foi quando meu tio Fabio, que 
foi quem me levou pra treinar veio 
a falecer... isto me causou uma 
enorme tristeza mas... me deu for-
ças para continuar praticando o 
Jiu Jitsu que um dia ele fez tanta 
questão que eu aprendesse.

Pretendo mostrar para todos 
que não acreditaram no meu po-
tencial como lutadora, que não 
sou apenas mais uma no tata-
me. O Jiu Jitsu me trouxe vários 
momentos especiais, porém um 
deles foi no ano passado (2009) 
quando fechei o absoluto com 
uma companheira de treino, me 
senti muito feliz!

Minha meta é ser campeã mun-
dial (categoria e absoluto) pela 
CBJJ e formar minha turma de 
alunos, já estou me preparando  
para ser uma ótima professora.

Josye Martins
26 anos
Faixa Azul (Colisão JJ)
2º Grau Completo

Demorei a decidi r que espor-
te faria, porque tinha uma vi-
são equivocada do jiu jitsu, mas 
conheci o professor ale que me 
convidou para um treino, gostei e 
achei legal por ser algo que po-
deria me ajudar no que eu que-
ria, emagrecer. Fiz um treino e 
achei que seria legal para perder 
o peso que queria, mas fui toma-
da por uma paixão que me deu 
mais do que a redução do peso, 
me deu auto-estima, me deu co-
ragem e o principal... Amigos ver-
dadeiros.

Os maiores beneficios no meu 
dia a dia começou com a minha 
forma fisica, com o trabalho que 

meu professor fez consegui com 
os treinos perder em torno de 19 
kg em 8 meses, isto é, passei a fa-
zer melhor meus treinos, comecei 
a ter habitos que nunca tive antes 
do jiu jitsu, passei a ser mais dici-
plinada e ser mais calma, menos 
tensa.

Pra mim não existe pior mo-
mento quando o assunto é jiu jit-
su, mas quando perdemos uma 
luta em competição a sensação 
é muito ruim, pois não é só uma 
derrota nossa, mas da equipe, 
do professor, eles tambem levam 
consigo essa derrota que muitas 
vezes eles não a merecem, já per-
di finais de campeonato que me 
deixaram triste pelo ótimo traba-
lho que meu professor e minha 
equipe fizeram e não consegui 
fazer o mesmo por eles.

Meu maior desafio hoje é con-
seguir uma medalha de ouro para 
minha equipe, estive em vários 
campeonatos, a medalha que 
devo a minha equipe e a mim 
mesmo é a de ouro mas vou con-
segui-la pois as que perdi foi por-
que deixei de acreditar em mim 
mesma e sei que depois que vier 
a primeira viram muitas outras. O 
melhor momento no jiu jitsu foi 
minha graduação para faixa azul, 
tanto meu professor ale quanto a 
instr. Valéria sempre foram mui-
tos especiais comigo e nós três 
sabemos por tudo que passamos 
juntos até aquela faixa branca se 
tornar azul.

É continuar sempre aprenden-
do, continuar treinando jiu jitsu 
para que um dia eu tenha tanta 
qualidade quanto os que me en-
sinam que são o professor ale e 
instr. Valéria, todos da equipe co-
lisão, e possa um dia vir a passar 
para pessoas que como eu tinham 
um visão equivocada do jiu jitsu, 
que é um esporte que traz mui-
tos beneficios tanto para a saúde, 
para o corpo e a mente.
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nela. Tudo começou com o apoio 
que o Mestre Otávio nos deu e eu 
não tenho palavras para agrade-
cer. Outras pessoas abençoadas 
cruzaram nosso caminho, entre 
elas a Prefeita da Cidade de Ta-
quarivai, Sra. CECÉ PRIOSTE que 
está abraçando nosso projeto, o 

Vereador Lucio da (Capoeira) tam-
bém da cidade de Taquarivai SP, o 
Sindicato Rural de Buri  na pes-
soa do seu Presidente Alexandre, 
Mercado Fama do nosso amigo 
Maciel e a Carijó Cimento e Cal 
do amigo Paulo Renato, aman-
te das artes marciais, que Deus 

abençoe cada vez mais aos seus 
negócios, suas famílias e suas vi-
das pois para nós são pessoas ilu-
minadas e especiais. Com certeza 
a melhor possível, pois, apesar de 
todos os nossos problemas e difi-
culdades eles sempre mostraram 
para todos nós que são verdadei-
ros guerreiros, não só pelos re-
sultados obtidos nas  competições 
que participamos, que falam por 
si só, como também, na mudan-
ça de comportamento  e de vida 
dos meus alunos, pois o Jiu-Jitsu 
aqui, pode oferecer a eles mais 
do que simplesmente a sensação  
de ganhar uma medalha e ser um 
campeão. Pode, também, trazê-
los de volta ao convívio social e 
fazer com que se tornem pessoas 
melhores e mais produtivas para 
a nossa sociedade.

Aqui somos uma família e, atra-
vés da disciplina, filosofia e qua-
lidade de vida que o Jiu-Jitsu nos 
oferece, estamos obtendo todas 
essas transformações; por isso, 
digo aos nossos governantes e 
autoridades competentes que, va-
lorizem e procurem apoiar nosso 
esporte que não para de crescer 
e com certeza está  conquistando 
cada vez mais espaço.

NORTE SuL JJ/ BARBOSA
PROFº ADRIANO CARVALhO

Estamos nos preparando com 
treinos periódicos, com repasse 
de técnicas e, também, treinamos 
com outras equipes.

Hoje estamos com o apoio da 
Prefeitura, inclusive, para o nos-
so projeto social com crianças ca-
rentes e estamos elaborando um 
projeto de patrocínio para poder 
melhorar a estrutura da equipe.

Foi muito bom termos “meda-
lhado” no campeonato paulista, 
no sul-americano e no brasilei-
ro, antes, como “Judam” e agora 
como “Norte Sul JJ”! 

A.O.A. ITAPETININGA
PROFº FERNANDO KIOShI

Este ano vou lutar tudo, quero 
de vez, levantar meu Jiu-Jitsu. 
Tenho estado em busca de trei-
no não só na minha cidade, mas 
também em Sorocaba, Itu, Bauru, 
Salto e em outras academias que 
o Mestre me recomenda para trei-
no. No ano passado meus alunos 
se saíram bem, mas espero que 
este ano se saiam ainda melhor. 
Tem sido difícil, aqui em Itapeti-
ninga, conseguir apoio para mi-
nha equipe, mas não desisto. 
Mais hora menos hora alguém vai 
nos apoiar e as coisas vão melhorar!

BOSCO S. GRuPPI 
JIu JJITSu TOP TEAM
BOTuCATu
PROFº BOSCO

Nossa equipe vem a cada dia 
intensificando seus treinamentos, 
tanto na parte física quanto na 
parte técnica e psicológica.

Temos o apoio de algumas em-
presas da nossa cidade: Associa-
ção Atlética Ferroviária, Liga do 
Chopp, Auto Posto Castelinho, 
Gruppi Concreto e Prefeitura Mu-
nicipal de Esportes

Os nossos resultados têm sido 
muito positivos, tanto que no úl-
timo campeonato Beneficente do 
qual participamos, todos os nos-
sos atletas medalharam.

Isso é fruto de muito esforço, 
dedicação e da responsabilidade 
que temos para com nossos alu-
nos.

LIVAJJ
LIGA VALEPARAIBANA DE JJ 
VALE DO PARAíBA
PROFº JOEL PINhO

Nós estamos trabalhando na 
propagação e adesão das aca-
demias do Vale do Paraíba para 

participarem dos eventos da FPJJ, 
nossa parceira, e, órgão máximo 
do nosso esporte no estado.

Somos afiliados oficialmente da 
CBJJ e FPJJ, reconhecidas em todo 
o território nacional. Estamos tra-
balhando na região para melho-
rar nossa participação nos cam-
peonatos estaduais e nacionais.

A.O.A SALTO
PROFº ALExANDRE TRA

 
Aqui em Salto tenho encontra-

do muito apoio e, com isto, minha 
academia está bem cheia. 

Nas competições do ano pas-
sado nos demos bem, quando 
pudemos participar sempre belis-
camos algumas medalhas. Temos 
tido, frequentemente, treinos na 
sede em Itu com o Mestre Otavio 
e estamos afiados para a tempo-
rada de 2010. Vamos com força 
total.

A.O.A uRSO JIu-JITSu TEAM
PROFº JOSé LuIS SYDOw

Estamos, como sempre, traba-
lhando duramente, com muita 
dedicação, garra, determinação 
e, sobretudo, superando limites.

Ficamos fora do calendário de 
2009. O que nos deixou extrema-
mente tristes porque perdemos o 
apoio fundamental da nossa Prefei-
tura, e meu trabalho, aqui, é reali-
zado principalmente com as crian-
ças e a população carente local, o 
que nos levou também a procurar 
novos colaboradores e, graças a 
Deus, fomos atendidos. 

Neste ano de 2010 esperamos 
estar, de novo, entre os melhores, 
pois sem duvida, nossa equipe é 
competitiva e não desiste jamais; 
não deixa nada a desejar frente 
outras equipes que tem bem mais 
condições que a nossa. Nossa 
equipe tem um enorme orgulho de 
representar a bandeira da FPJJ que 
tanto já fez não só por mim, como 
por meus alunos e também pelo 
nosso esporte.

Ficou claro pra mim que Deus 
fecha uma porta e abre uma ja-

As equipes do interior paulista vêm se destacando cada vez mais, resultado 
de muito trabalho sério em suas respectivas cidades e regiões, com crescente 
presença nos pódios das etapas do Circuito e do Campeonato Paulista.
Colhemos depoimentos de algumas equipes que nos contaram sobre suas 

conquistas em 2009, os apoios que recebem em suas cidades e, principal-
mente, suas metas para 2010.

interior paulista
uma potencia 

em ascensão

EsPECial
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A.O.A BAuRu
PROFº RICARDO PEREIRA

Aqui em Bauru só existem duas 
academias filiadas à Federação 
Paulista. Por estar a 300 km de dis-
tância nem sempre consigo levar 
muitos atletas às competições. Eu 
mesmo, tenho dado muitas aulas, 
o que me impede de treinar mais 
para competir. Nem por isto te-
nho deixado de registrar todos os 
alunos na Federação, evitando, 
assim, problemas quando mudam 
de faixa. Este ano conto com o 
apoio de alguns patrocinadores e 
vou poder entrar mais fortemen-

te. Tenho dado muita importância 
ao “Sem kimono” e vou compe-
tir para ver se meu trabalho tem 
sido bom. As competições servem, 
também, como termômetro para 
medir se o meu trabalho tem sido 
satisfatório, meu aluno não preci-
sa ganhar, precisa sim, é mostrar 
que está no nível dos demais, isto 
já me serve como avaliação.

A.O.A SOROCABA
PROFº hERMAN GuTIERREz

Nossos resultados nos anos an-
teriores só não foram melhores 
porque inscrevemos poucos atletas. 

Se você tem algum projeto para a realização de um campeonato em 
sua cidade ou região, a FPJJ agora pode realizá-lo pra você. 
Entre em contato com a FPJJ e apresente sua ideia, se for viável ela 
sairá do papel e acontecerá de verdade!

Tel.: 11 3031-0304   -   Fax: 11 4025-9246   -   www.FPJJ.COM.br

FPJJ ITINERANTE

Tivemos dificuldades na mudança 
de endereço da academia, e outros 
problemas, que não nos deixaram 
participar em massa, este ano vai 
ser diferente, vamos mostrar a cara 
mais fortemente.  

Sugiro aos atletas de outras aca-
demias que treinem, pois estamos 
entrando para ganhar. 

Temos alguma ajuda, mas ain-
da não é o que pretendo, acaba 
ficando caro, para os atletas do 
interior, competir em São Paulo, 
precisamos de mais apoio, quem 
sabe este ano eu consiga mais 
incentivo da Prefeitura da nossa 
cidade.

Parabéns não só a essas, mas a todas as equipes 
do interior que realizam um bom trabalho!

PEnsE nisso

O campeão olímpico 
Aurélio Miguel é um 
grande defensor da 
unidade entre as di-

versas artes marciais existentes. 
“Nossas dificuldades, interesses 
e importância são similares. É 
preciso que caminhemos sempre 
juntos”, disse o atual vereador 
na capital paulista e que iniciou 
carreira ainda menino, aos qua-
tro anos de idade - nos tatames 
do São Paulo FC. Ao praticar um 
esporte que teve origem em uma 
outra arte marcial, Aurélio Miguel 
sabe do que está falando. O judô 
transformou-se em esporte após 
o trabalho feito pelo professor ja-
ponês Jigoro Kano que formatou 
a nova modalidade a partir do 
Jiu-Jitsu.

“Como vereador e como des-
portista minha atuação tem sido 
sempre no sentido de contribuir 
para a integração das artes mar-
ciais. Não faz sentido que re-
gionalmente, nacionalmente ou 
internacionalmente as lutas se-
jam representadas por entidades 
concorrentes. Dessa forma, todas 
perdem força e acabamos desor-
ganizado. O próprio Judô sofreu 
uma ameaça recente de criação 
de uma entidade internacional 
paralela. Não vingou, mas sem-
pre acaba atrapalhando, desvian-
do a atenção e esforço de outras 
coisas mais importantes”, comen-
tou o vereador.

 Aurélio Miguel sabe que em 
determinadas situações e certas 
épocas esta ou aquela entidade 
esportiva passe por problemas, ou 
seja, assumida por dirigentes que 
não contribuam com o progresso 
do esporte. “O judô passou por 
isso na época do Joaquim Mame-
de”, disse. Recorda também que 
para tirar o dirigente e seu grupo 
do poder muito esforço foi feito. 
“Mas, quase sempre, trilhamos o 
caminho errado para mudar as 
coisas na CBJ. Somente quando 
trabalhamos politicamente é 
que obtivemos sucesso”, re-
latou. Para ele, “esse tem 
que ser o método, pois 
não adianta nada criar 
entidades paralelas, 
enfraquecendo assim o 
esporte”. Como verea-
dor, Aurélio Miguel tem 
utilizado seu mandato 
para permanentemen-
te agir no sentido de 
aproximar as diversas 
modalidades de luta. 
“Não existe outra forma 
de crescermos que 
não seja a da 
u n i ã o ” , 
decla-
rou.

Aurélio Miguel 
DEFENDE uNIãO DE ArTES MArCIAIS

Judoca defende que somente a colaboração entre todas as modalidades 
permitirá o fortalecimento do segmento

Por Moacir Ciro Martins Júnior

“Não adianta 
nada criar 
entidades 
paralelas, 

enfraquecendo 
assim o 
esporte”
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Abril
I Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - De mirim a juvenil e faixa branca - de 17 a 18
I Copa Aberta de Jiu-Jitsu sem kimono 2010 - Graduados - dia 18

Maio
II Etapa do Circuito Paulista “ABERTO” - Graduados - de 22 a 23

Junho
II Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - De mirim a juvenil e faixa branca - de 19 a 20
II Copa Aberta de Jiu-Jitsu sem kimono 2010 - Graduados - dia 20

Julho
CBJJ Sudeste-Brasileiro 2010 - de 03 a 04

Agosto
III Etapa do Circuito Paulista “ABERTO” - Graduados - de 07 a 08

Setembro
III Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - De mirim a juvenil e faixa branca - de 11 a 12
III Seletiva do Campeonato Paulista de Graduados de Jiu-Jitsu sem Kimono 2010 - dia 12

Outubro
Campeonato Paulista 2010 - Graduados - de 16 a 17

Novembro
Campeonato Paulista 2010 - De mirim a juvenil e faixa branca - de 13 a 14
Campeonato Paulista de Graduados de Jiu-Jitsu sem Kimono 2010 - dia 14

CALENDáRIO 2010

No dia 27de Fevereiro 
foi realizado no clu-
be “Pelezão” - Alto da 
Lapa, o primeiro Curso 

de Arbitragem de 2010 pelo Profº 
Jeremias Cassemiro, diretor de 
arbitragem da FPJJ. 

Foi entregue a cada participan-
te uma apostila com as regras, foi 
dada também uma aula de pri-
meiros socorros ministrada pelos 
profissionais, Dr. João Carlos de 
Souza - Fisioterapeuta e pelo Sub-
Tenente do Corpo de Bombeiros 
Roberto J. Arantes Caetano. 

Os mais de 70 participantes que 
ali estiveram, receberam orienta-
ções importantíssimas de como 
dar os primeiros socorros a atletas 
em suas academias e campeona-
tos. O curso contou com a apre-
sentação de dois vídeos exibidos 

pelo Profº Pitta, da FPJJ, 
que fariam parte da pro-
va para qualificação de 
juízes, prova essa, obri-
gatória para os faixas 
pretas terem em seu re-
gistro. Houve um espaço 

Curso Ministrado por: 
Profº Jeremias Cassemiro 

Diretor de Arbitragem da FPJJ
Vídeos: Profº Pitta e Matheus - da FPJJ

Curso de Primeiros Socorros: 
Dr. João Carlos de Souza Fisioterapeuta 

Crefito nº 83073-F 11-7557-876 
Subtenente e Presidente Sr. Roberto 

José A. Caetano - Fundador da BMJV 
e Instrutor do Projeto de Resgates 

Tel.: (11) 8134-1345

1º Curso de Arbitragem de 2010

de tempo para que todos pudes-
sem tirar suas dúvidas e começou, 
então, a prova. 

Ao final da mesma os partici-
pantes seguiram com o Profº Je-
remias Cassemiro para o tatame 
podendo, ali, esclarecer suas dú-
vidas práticas e relatar alguns fa-
tos ocorridos em campeonatos.

A FPJJ, com certeza mais uma 
vez, com seus profissionais qua-
lificados fez um belo trabalho. 
Todos os participantes irão rece-
ber os resultados da prova e os 
qualificados terão seus nomes 

divulgados pela FPJJ, os que não 
conseguirem pontuação suficien-
te receberão seus diplomas de 
participação.

Foto: Ana Prata

EvEntos

Agora também estamos ONLINE com um blog que te 
coloca a par de tudo o que acontece nos eventos, 

notícias ligadas ao mundo do Jiu-Jitsu em geral, resumo 
das matérias publicadas na edição atual, além da versão 
completa da rEVISTA ArTE SuAVE em PDF para você fazer 

download. 
Vale a pena dar uma olhada.

www.revistaartesuave.blogspot.com

revista

na rede
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Dr. José Carlos GarCia Jr.
Chefe do Grupo de Cirurgia do Cotovelo
Professor de Cirurgia de ombro do Grupo de artroscopia e Trauma do Esporte PUC-Campinas
atende em são Paulo-Capital na rua indiana, 670 - Tel.: 11-5044-2299 / 5044-5967 
www.especialistadoombro.com.br  - PUC-Campinas: www.orthosport.com.br

Atendemos muitos lutadores com queixa de 
dor, falseio, diminuição da amplitude de movimento 
e lesões musculares no cotovelo e várias patologias 
em outras articulações como a luxação do ombro, 
SLAP, lesões meniscais e de ligamentos do joelho.

Nesse espaço iremos abordar essas lesões de 
forma que o atleta possa evitá-las ou reconhecê-
las.

Estamos disponibilizando um ambulatório que 
visará o atendimento principalmente na área 
de membro superior em atletas junto à PUC-
Campinas. Esse ambulatório visa o tratamento 
e educação mais especificamente das lesões do 
cotovelo do atleta, já que essa articulação está 
vulnerável no “arm-lock” e nas americanas.

Muitos lutadores apresentam dor, falseio e  
diminuição da capacidade de flexão do cotovelo, 
mas esses déficits freqüentemente são deixados 
de lado por não serem, em geral, incapacitantes 
às atividades atléticas.

Alguns lutadores de Judô e de Jiu-Jitsu que 
atendemos não conseguiam mais aplicar o  
Ippon-Seoi-Nague por esse déficit e tiveram 
que ser submetidos a artroscopia do cotovelo 
para retornarem às suas atividades no nível 
competitivo. Essa diminuição da amplitude de 
movimento e dor podem ser causados pela cha-
ve que hiperextende o cotovelo (“arm-lock” ou  
“Juji-gatami”). Esse movimento feito de forma 
violenta ou sua repetição contínua pode cau-

sar uma cicatrização da cápsula dentro da 
articulação do cotovelo e lesão com cicatri-
zação muscular na porção anterior do coto-
velo. Essa é aquela dor que você sente após 
levar uma chave dessas. 

Quando levamos uma chave em hiperex-
tensão e há dor é aconselhável o uso de 
gelo por cerca de 15 minutos 4 vezes ao 
dia, ou a critério médico, e um antiinflama-
tório não hormonal, preferencialmente a 
base de indometacina (nos pacientes que 
não tiverem úlcera ou hipersensibilidade a 
essa medicação). Se for muito dolorosa a lesão 
além dessas duas medidas deve ser imobi-
lizado o cotovelo com uma órtese ou gesso.

Em uma pesquisa realizada por nós em 
atletas graduados, constatamos que apro-
ximadamente a metade tinha deficiência 
na flexão em um dos cotovelos associada a 
chaves de braço.

Tente perceber essa lesão em você no es-
pelho de casa.

Existe um sinal doloroso característico 
dessa lesão com a flexão forçada do cotovelo.

Se for incapacitante pode ser necessária 
artroscopia para limpeza das cicatrizações 
internas do cotovelo decorrentes do “arm-
lock”.  Se não for incapacitante pode-se pre-
venir sua progressão com as medidas cita-
das acima.

saúdE
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José Jantália, o mestre de cerimônia da entrega da Medalha Aurélio Miguel na Câmara dos Vereadores e 
amigo de todos nós por ser um grande apoiador do Jiu-Jitsu, lança dois sites que são do interesse de todos 
os amantes do nosso esporte:

www.programaartesuave.com.br   

www.jiu-jitsuaovivo.com.br

Este site é pioneiro, em seu 
gênero, pois transmitirá á partir 
do dia 14 de março o primeiro 
evento de Jiu-Jitsu “AO VIVO” 
pela internet, a partir das 8h 

da manhã, direto do ginásio de 
esportes do Tênis Clube Paulista 

para todo o planeta!

São dois sites que, sem dúvida, vale a pena 
“adicionar aos favoritos” de qualquer amante 
e praticante de Jiu-Jitsu que seja “antenado” 
e goste de se manter por dentro de tudo o que 
acontece!

José Jantália convida a todos para conferir es-
tas duas grandes novidades “on line”.

A edição inaugural vem com o 
vídeo de uma entrevista com o 
nosso presidente Mestre Otavio 
de Almeida Jr. A segunda edição 
conta tudo sobre a primeira parte 
da solenidade de entrega da Me-
dalha Campeão Olímpico Aurélio 
Miguel.

JANTALIA inova na internet

O professor Marco Barbosa criou um projeto de treinamento que engloba todos os esportes que com-
põem o “MMA” proporcionando, assim, aos atletas participantes a oportunidade de ter um maior contato 
com esses esportes que são: Muay Thai - Profº Veras; boxe - Profº Anderson (técnico do boxeador Lino); 
wrestling - Profº Renato Roma ; Submission - Profº Marco Barbosa.

barbosa investe no FuTurO DO MMA

Os treinos acontecem todos os dias às 15 horas e 
são abertos a atletas graduados de qualquer aca-
demia ou equipe que queiram participar, e o de-
talhe mais interessante é: O curso é GRATUITO! 
Tudo graças ao patrocinador SIMPLAN - Implante 
Dentário.

Essa oportunidade é imperdível para os atletas 
que queiram ampliar seus conhecimentos sobre 
outras modalidades de luta e aperfeiçoar seus 
treinamentos e seu condicionamento físico.

Maiores informações: 
Tel.:11 3283-1395

ou pelo site: www.barbosajj.com.br

novidadEs
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MarCos PaUlo rEis
 Formado em educação física 

pela UErJ.
Especialização em treinamento 

desportivo.
Técnico da seleção Brasileira 

de triathlon nas olimpíadas de 
sydnei e atenas 2004

Técnico da seleção Brasileira 
nos jogos Pan americanos de 

Mar del Plata e Winepeg.
idealizador da assessoria 

 Esportiva para profissionais 
liberais no Brasil.

Diretor técnico da MPr 
 assessoria esportiva. Que hoje 
conta com mais de mil atletas. 

Entre eles: empresários e 
 executivos.

Colunista da revista runners 
(especializada em corrida).

Colunista da Band News FM e 
Mitsubishi FM 

Comentarista de triathlon da 
EsPN

Segundo os meteorologistas 2010 pro-
mete ser o ano mais quente dos últi-
mos tempos. Com os termômetros na 
média dos 30ºC, temos um fator im-

portante a ser reforçado nos treinos: a hidra-
tação.

A água é o componente mais abundante 
do corpo humano, representa cerca de 50% 
a 60% do peso corpóreo. É responsável pela 
manutenção do volume sanguíneo, atua no 
controle da temperatura corporal, age no 
transporte de nutrientes e na eliminação de 
substâncias não utilizadas pelo organismo, e 
ainda participa ativamente dos processos res-
piratório, digestório, cardiovascular e renal 
e também é o principal componente do suor 
e por meio da sua evaporação na superfície 
da pele, ela consegue dissipar o excesso de 
calor do organismo, sendo um dos nutrientes 
mais importantes para a pessoa fisicamente 
ativa, e é um dos poucos que podem ter efei-
tos benéficos no desempenho, quando usado 
corretamente de forma suplementar antes ou 
durante o exercício físico.

Na prática do Jiu-Jitsu o uso do 
quimono impede essa evapora-
ção, aumentando ainda mais a 
taxa de sudorese, inibindo a dis-
sipação do calor e dificultando a 
regulação térmica, pois apenas o 
suor que evapora tem efeito de 
resfriamento da temperatura cor-
poral. A conseqüência pode ser 
desidratação que causa fadiga, 
queda no desempenho, sensação 
de mal estar e perda de eletróli-
tos.  

Os eletrólitos, também conhe-
cidos como sais minerais, são os 
elementos responsáveis para ga-
rantir o equilíbrio hídrico. Dificil-
mente ocorre perda excessiva de 
eletrólitos pela sudorese, pois o 
suor é hipotônico, ou seja, tem 
uma concentração mais baixa 
de eletrólitos do que outros fluí-
dos corporais, mas devido ao uso 

nutrição

  treino                 Quente
Ao praticar atividade física em 

temperatura ambiente elevada, 
a evaporação do suor torna-se o 
principal meio de controlar a ele-
vação excessiva da temperatura 
corporal. Por exemplo, a evapora-
ção do suor pode ser responsável 
por cerca de 20% da perda total de 
calor durante o exercício em tem-
peratura ambiente de 10ºC, mas 
essa perda aumenta para perto 
de 45% a 20ºC, e 70% a 30ºC. 
Embora variável, a taxa máxima 
de evaporação é de cerca de 30 
mililitros de suor por minuto, ou, 
1,8 litro por hora, lembrando que 
cada litro perdido equivale a 1 
quilo a menos na balança após o 
treino.  É importante observar que 
a taxa de sudorese pode variar 
consideravelmente de atleta para 
atleta, e podem aumentar quando 
não há evaporação do suor. 

Na prática do 
Jiu-Jitsu o uso 
do quimono 

impede a 
evaporação 

do suor, 
aumentando 
ainda mais 
a taxa de 
sudorese.

O foco do trabalho de 
Marcos Paulo é exata-
mente mostrar a im-
portância de as pes-

soas pensarem um pouco mais 
nelas através de um trabalho de 
condicionamento físico individu-
alizado e real - JIU-JITSU AJUDA 
VOCÊ A GANHAR RESISTÊNCIA 

Segundo pesquisadores, o Jiu-Jitsu 
nasceu na Índia e era praticado por 
monges budistas, preocupados 
com a auto defesa. 

Hoje, a técnica baseada nos prin-
cípios do equilíbrio, do sistema de 
articulação do corpo e das alavan-
cas, é uma atividade que pode ser 
praticada por todos e traz muitos 
benefícios à forma física e à saúde. 

Mesmo não sendo um especia-
lista na modalidade, como prepa-
rador físico posso afirmar que o 
Jiu-Jitsu traz grande condiciona-
mento aeróbico ao praticante, por 
ser um exercício de intensidade  
considerada alta, realizada no 
chão e com grande movimen-
tação de pernas e pés, além de 
exigir força no abdômen e braços 
- ou seja é completa! 

Também promove um importan-
te trabalho de propriocepção - ou 
seja, ajuda você a ter maior cons-

ciência da posição do seu corpo 
no espaço -, auxilia no ganho 
de força, elasticidade, flexibilida-
de, agilidade e, acredite, até na 
melhora do raciocínio pelo fato 
de você ter de agir rapidamente, 
tomando decisões imediatas para 
melhor se sair no combate. E com 
a prática frequente da modalida-
de, tanto homens quanto mulhe-
res são beneficiados com um cor-
po harmônico.

A luta em si ajuda ainda a de-
senvolver autoconfiança e isso 
é muito importante nos dias de 
hoje. Da mesma maneira, duran-
te o combate você trabalha no-
ções de competividade e respeito 
pelo adversário. 

Até para quem nunca praticou 
atividade física ou luta, o Jiu-Jitsu 
é muito bem-vindo. Ele pode ser 
o único esporte na sua vida ou 
entrar em sua rotina, dividindo 
espaço com outras modalidades, 
como corrida e natação. 

Com orientação adequada, o 
Jiu-Jitsu - uma luta não violenta 
que na tradução literal significa 
“arte suave” - leva você a uma 
nova dimensão esportiva, definin-
do seu corpo, melhorando sua re-
sistência e acalmando sua mente.

O Jiu-Jitsu traz grande 
condicionamento aeróbico. É um exercício 

de intensidade alta, com grande 
movimentação de pernas e pés, exige 

força no abdômen e braços,  
ou seja é completa!

Jiu-Jitsu
um esporte completo

trEinamEnto
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da roupa pesada para a pratica 
do Jiu-Jitsu, a taxa de sudorese 
é elevada, podendo sim ocorrer 
perdas significativas durante o 
treino em dias quentes.

Muitos atletas, principalmente 
lutadores, utilizam a técnica da 
desidratação voluntária para al-
cançar o peso de acordo com sua 
categoria para uma competição, 
induzindo a sudorese através de 
exercícios com roupas pesadas, 
uso de sauna, diuréticos para eli-
minar fluidos pela urina e redução 
da ingestão de líquidos e alimen-
tos. Após a pesagem, os atletas 
tentam se re-hidratar pouco an-
tes da competição para minimizar 
prejuízos no desempenho, o ideal 

é a ingestão não só de água, mas 
de líquidos adicionados de sais 
minerais e carboidratos como, 
por exemplo, a água de coco.

ESCOLHAS 
INTELIGENTES

Atualmente a recomendação do 
Guia Alimentar para a População 
Brasileira é de 02 litros (06 a 08 
copos) de água por dia, de prefe-
rência nos intervalos entre as re-
feições. Para evitar a desidratação 
e o mal estar durante os treinos 
de Jiu-Jitsu em dias quentes, além 
dessa recomendação, deve-se in-
gerir cerca de 500 ml de água en-
tre 15 e 30 minutos antes, 200 ml 
a cada 20 minutos de exercício e 
de 250 a 500ml imediatamente 
após o treino.

Na década de 60, o médico e 
cientista Robert Cade  da Univer-
sidade da Flórida desenvolveu um 
líquido para que os atletas do time 
de futebol americano Florida Ga-
tors pudessem repor os nutrientes 
perdidos pela transpiração me-
lhorando o desempenho, e deu 
certo, posteriormente esse produto 
acabou sendo comercializado e 
ganhou o nome de Gatorade e 
foi a primeira das muitas soluções 

de hidrotônicos existentes hoje no 
mercado. A principal composição 
desse produto é água, carboidrato, 
sódio, potássio. É uma excelente 
opção para hidratar, re-hidratar e 
garantir o bem estar físico duran-
te e após treinos e competições, 
principalmente sob elevadas tem-
peraturas.

Outra boa opção é a água de 
coco que, além de natural, possui 
eletrólitos como sódio e potássio 
proporcionando rápida hidrata-
ção e recuperação das perdas mi-
nerais pela transpiração durante 
o exercício.

roberta Poltronieri
Nutrição Clínica e Esportiva

CrN 25069

Deve-se ingerir 
cerca de 500 ml de 

água entre 15 e 
30 minutos antes, 

200 ml a cada 
20 minutos de 

exercício e de 250 
a 500ml 

imediatamente 
após o treino.

8 de Março
Dia Internacional da Mulher

100 anos de lutas e conquistas
Esta é a nossa homenagem à todas as 

guerreiras dos tatames. oss




