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ANUNCIE

Transcrevo abaixo, as instruções passadas aos 
berros, a um atleta de faixa roxa, que lutava no 
último campeonato:

”Bota giro, bota giro!”, “Viros qua-
dril!”, “Faz a safada!”, “Bota giro!”, 
“Quebra as costela!”, “Olha a bone-
quinha!”, “Respira!”, “Faz a sua!”, 
“Postura postura!”, “Passa guarda!”, 
“Olha lá, olha lá!”, “Segura! Segura!”, 
“Ô cara$@#$@! Vai si fu@#$@%!”, 
no final o atleta foi finalizado. 

Seria cômico, se não fosse triste! É inacreditável que depois de anos de 
competição, ainda tenhamos este tipo de espetáculo nas grades dos giná-
sios!

A Federação Internacional já está colocando árbitros atuando vestindo 
terno! Inimaginável há bem pouco tempo atrás.

Estamos precisando de uma evolução no comportamento dos companhei-
ros de equipes. 

Reclamar é sim um direito! Ofender o árbitro ou mesmo os ouvidos de 
quem está ao lado, é no mínimo um desrespeito.

Sugiro aos professores e líderes de equipe, que insiram em suas aulas 
conselhos aos alunos sobre ética e hierarquia, que procurem a sua volta os 
mais graduados, e se este estiver calado, que se calem também ou deixem 
para ele a responsabilidade de instruir quem estiver lutando.

Nossos objetivos vem sendo conquistados passo a passo, este sim é um 
passo extremamente importante.

Cumprir prazos, respeitar decisões e observar quem está a seu lado para 
não cair no ridículo são garantias incondicionais de um bom retorno de 
imagem!

Otavio de Almeida Jr.
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Capa

Uma vez mais o belo Ginásio José Correa, na cidade de Barue-
ri, foi palco das mais acirradas disputas da primeira etapa do 
Circuito Paulista.

Num primeiro momento, ficamos muito preocupados com 
a troca das cadeiras, devido as eleições, mas logo nos demos conta de 
que a nova administração, comandada por quem já era craque do es-
porte, já estava dando sinais do comprometimento com quem também 
respira esporte.

O Prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes não podia ter escolhido me-
lhor!

O ex-craque do futebol Paulo Sérgio, Secretário de Esportes, e seu 
assessor, Leonardo Oliveira, demostrando intensa sensibilidade, nos 
abriram as portas e cederam espaço para que pudéssemos realizar o 
nosso evento nos mais altos padrões de qualidade.

As mais de três toneladas de alimentos não perecíveis arrecadadas, 
foram pelo Secretário de Esportes destinadas à ONG da atriz Karina 
Bach.

A Federação Paulista, em nome dos atletas, professores e demais 
membros, agradecem profundamente as gentilezas e disponibilidades.

Nosso calendário, devidamente planilhado no ginásio, farão das pró-
ximas etapas a tranquilidade que os atletas necessitam para o bom 
desempenho de suas lutas.

Estamos finalizando uma parceria com uma rede de hotéis da região 
para melhor receber nossos atletas. Aguarde para breve no nosso site: 
www.fpjj.com.br

GRADUADOS 
ADULTO MASC.
1- Alliance
2- Ryan Gracie
3- Check Mat
4-  Godoi JJ
5-  Gracie Barra SP
MASTER MASC.
1- Ryan Gracie
2- Colisão JJ
3- Barbosa JJ
4- AOA
5-  Irmãos Cruz
SENIOR/SUPER SENIOR MASC.
1- Barbosa JJ
2- Ryan Gracie
3- Godoi JJ
4- Maromba
5- Tozi JJ
ADULTO FEM.
1- Alliance
2- Ryan Gracie
3- Barbosa JJ
4- Check Mat
5- Gracie Barra SP
BRANCA ADULTO MASC./FEM.
1- Check Mat
2- Ryan Gracie
3- Barbosa JJ
4- AOA
5- Maromba
JUVENIL MASC./FEM.
1- Ryan Gracie
2- AOA
3- Irmãos Cruz
4- Check Mat
5- EOFC/ Integração
BRANCA MASTER/ SENIOR/ 
SUPER SENIOR MASC./FEM.
1- Liga Oeste
2- Ryan Gracie
3- Barbosa JJ
4- Colisão JJ
5- Alliance
MIRIM, INFANTIL A E B
INFANTO A E B MASC./FEM.
1-  Ryan Gracie
2- Gracie Miquinho
3- AOA
4- Barbosa JJ
5- AOA/Herman

FAIxA BRANCA
MIRIM
Pluma - Patrick Souza Padilha 
(Alliance)
Meio Pesado - Júlio Pedro da Silva 
(Gracie Miquinho)

COLORIDA
Meio Pesado - Pablo Lemos Silva 
(Demian Maia)
Pluma - Emily Isa (AOA Herman)

INFANTIL A BRANCA
Pluma - Dioego Peinado (Ryan 
Gracie)
Leve - Yan Batista da Cruz (Projeto 
Social Cipo)
Meio Pesado - João Pedro Cara-
maschi Ro (Carlos Cunha G.T.)
Colorida
Pluma - Luiz Alexandre (Tio Chico 
JJ)
Leve - Kauã Felipe Batisteli (Gra-
cie Miquinho)
Meio Pesado - Weslei Eduardo Gi-
menes da Silva (Gracie Miquinho)

INFANTIL B BRANCA
Pluma - Juan Pablo de Morais 
(Projeto Social Cipo)
Leve - Matheus Henrique dos San-
tos (Gracie Miquinho)
Meio Pesado - Luis Felipe Marques 
(AOA / Herman)
Pesadíssimo - Ailton Jose Canuto 
(Alliance)
Super Pesado - Yngra Luara Va-
lente Lima (Irmãos Cruz)
Pesadíssimo A - Aura Gomes Bo-
nifácio (Irmãos Cruz)
Meio Pesado - Heloisa Rodrigues 
de Abreu (Gracie Miquinho)

COLORIDA
Pluma - Oilson Valdenei Alvim Ju-
nior (Irmãos Cruz JJ)
Leve - Gabriel Oliveira Roque (AOA)
Meio Pesado - Gabriel Mendoza 
do Santos (AOA)
Super Pesado - Cauã Athus Diniz 
de Oliveira (Bonsai JJ)
Pesadíssimo - Luan da Silva Sales 
(Cia Paulista)
Leve - Maria Julia Rodrigues Soa-
res (Gracie Miquinho)
Meio Pesado - Luiza Nogueira 
(Ryan Gracie)
Pesadíssimo - Beatriz Cristina de 
Souza Silva (Barbosa JJ)

INFANTO A
BRANCA
Pluma - Marcos Matos (Ryan Gra-
cie)
Leve - Giovanni Lemos Ferreira 
(Peso Pesado Gold Team)
Meio Pesado - Thiago Camargo 
(Ryan Gracie)
Super Pesado -Matheus Bueno 
(Ryan Gracie)
Pesadíssimo B - Luis Fernando 
Previtali Barros Faustino (CT Mi-
guel Repanas)
Pesadíssimo C - Daniel da Silva 
Braga (Liga Oeste JJ)
Pesadíssimo - Higor da Silva Ro-
drigues (Barbosa JJ)
Super Pesado - Gyovanna Orsi 
(Demian Maia)
Pesadíssimo - Gabrieli Caroline 
Bonassi (Rollyson Amparo)

COLORIDA
Pluma - Marco Antônio Gois Mar-
tins de Oliveira (Tio Chico JJ)
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Leve - Vitor Gabriel Comelato 
(Gracie Barra - SP)
Super Pesado - Murilo Souza 
(Bonsai JJ)
Pesadíssimo C - Gabriel Bressan 
(Gracie Miquinho)
Pesadíssimo - Wendel Arcangeleti 
(Tio Chico JJ)
Pluma - Carolina Barusso de Oli-
veira (Barbosa JJ)

INFANTO B
BRANCA
Pluma - Lucas Adriel Ribeira La-
cerda Dutra (AOA)
Pena - Leonardo Moreira Marceli-
no (Nova Força Team)
Leve - Lucas Hiro Hatanaka (Nova 
Força Team)
Médio - Gabriel Lopes Lucindo 
(Projeto Cia Eduardo Santoro)
Meio Pesado - Gabriel Espirito 
Santo do Reis (Projeto Social Cipo)
Pesado - David S. Silva (Barbosa JJ)
Pesadíssimo - Junior Bispo (Ryan 
Gracie)
Pena - Ana Carolina Ribeiro da 
Rosa (Gracie Miquinho)
Meio Pesado - Natalia Eduarda 
Lemos Silva (Associação Pessoa)
Super Pesado - Lessandra de Lima 
(Colisão JJ)

COLORIDA
Pluma - Thiago Buscacio (CheckMat)
Pena - Raul Basilio (Ryan Gracie)
Leve - Andrey Obawole Godoi de 
Souza (Barbante JJ)
Médio - Gustavo Estebam dos 
Santos (AOA / Herman)
Meio Pesado - Felipe Makoto 
(Ryan Gracie)
Pesado - Kaique Alves Barreto (AOA)
Super Pesado - Tiago Rabelo de 
Carvalho (Bosco & Gruppi JJ Top 
Team)
Pesadíssimo - Weber Germano 
(Projeto Cia Eduardo Santoro)
Pena - Barbara Alcântara Krivo-
chein (Irmãos Cruz)
Super Pesado - Gabriela Bispo (Ryan 
Gracie)
Pesadíssimo - Taina de Ângelo (AOA)

BRANCA
JUVENIL
Galo - Josué Matos (Ryan Gracie)
Pluma - André Honda (Ryan Gracie)
Pena - Juan Jesus (Ryan Gracie)
Leve - Wellington Serafin Nasci-
mento (Alliance)
Médio - Herisson Sato Vicente (AOA)
Meio Pesado - Josué Amador Villa 
Lobos (Irmãos Cruz JJ)
Pesado - Vinicius Matheus de Oli-
veira (Bosco & Gruppi JJ Top Team)
Pesadíssimo - Pablo Batista de Al-
meida (ACJJ Team)
Pena - Nathaly Thalya M. Silva 
(AOA / Herman)
Leve - Paloma Gatti (Tio Chico JJ)
Pesadíssimo - Amanda Cristina 
Alves da Silva (Guri JJ)

BRANCA
ADULTO
Galo - Gabriel Fernandes Sousa 
(Barbosa JJ)
Pluma - Matheus Freire (Barbosa JJ)
Pena - Claudio Augusto de Olivei-
ra (CheckMat)
Leve - Gleydson Feitosa Cordeiro 
(Rocian Gracie JJ)
Médio - Ayrton Senna Almeida (AOA)
Meio Pesado - Carlos Alberto de 
Souza (Tio Chico JJ)
Pesado - Rogerio Sampaio Silva 
(Irmãos Cruz)
Super Pesado - Caio Fabio Russo 
(Maromba Academia)
Pesadíssimo - Marcio Antônio Pi-
res Junior (Charles Duende JJ)
Pluma - Victoria Junqueira (Ryan 
Gracie)

Pena - Shena da Silva Santos (Abc JJ)
Leve - Bruna Bertolazzi (Ryan Gracie)
Médio - Thamara F. Silva (CheckMat)
Meio Pesado - Amanda Marina 
Tavares (Peso Pesado Gold Team)
Pesadíssimo - Camila Yoshiy Fer-
nandes da Silva (Colisão JJ)

MASTER
Pluma - Wilian Daniel do Lago 
(Barbosa JJ)
Pena - Glauber Domingos Sala 
(Gracie Barra - SP)
Leve - Cesar Augusto Fernandes 
B. (CT Miguel Repanas Team)
Médio - Ricardo Gandolfi (Ryan 
Gracie)
Meio Pesado - Marcio de Abreu 
Peretta (Careca JJ)
Pesado - Jefferson Rodrigues Do 
Nascimento (Colisão JJ)
Super Pesado - Rogerio Batista 
Vieira (Eko Esporte)
Pesadíssimo - Daniel de Lima Sil-
va (Equipe Liga Oeste)

SêNIOR
Pluma - Rogerio Norberto Braga 
da Silva (Alliance)
Pena - Jeferson Leandro da Rocha 
Melo (Maromba Academia)
Médio - Fernando da Silva Car-
riao (Equipe Liga Oeste)
Meio Pesado - Rogerio do Santos 
Soares Silva (Barbosa JJ)
Pesado - Marcos Paulo de Souza 
(Ryan Gracie)
Pesadíssimo - Francisca Sonia de 
Souza (Irmãos Cruz)

SUPER SêNIOR
Leve - Rubem de Souza Quadros 
(Arena Behring)
Pesado - Almir Fernandes da Silva 
(Black Fusion)
Pesadíssimo - Alexandre Franklin 
de Carvalho (Ass. Pessoa/JP JJ)

AzUL
JUVENIL
Pluma - Cleber de Souza (Ryan 
Gracie)
Leve - Caio Caetano Soares 
(P.S.L.P.B/Cicero Costha)
Médio - Lenner Hajime Ishikawa 
Andrade (CheckMat)
Meio Pesado - André Pimenta 
(Ryan Gracie)
Super Pesado - Elvis Carlos Nasci-
mento (Eofc/Integracao)
Pesadíssimo - Rodolfo Bellato (AOA)
Meio Pesado - Haina Luísa de Toni 
(Irmãos Cruz) 

ADULTO
Galo - Dayllon de Oliveira Caval-
canti (Projeto Cia/Eduardo Santoro)
Pluma - Lucas G. S. Barroso (Alliance)
Pena - Wesley Antunes Franco (Ir-
mãos Cruz JJ)
Leve - Willian Salvino (Ryan Gracie)
Médio - Johnson Tosini (Gracie 
Barra - SP)
Meio Pesado - Rodrigo Vieira Car-
doso (Godoi JJ)
Pesado - Fellipe Ubaiz Trovo (Ro-
bson Moura)
Super Pesado - Bruno Cury (Ryan 
Gracie)

Pesadíssimo - Isaque Rodrigo Ca-
nário (Barbosa JJ)
Pluma - Thamires D. de Aquino 
(Proj. Cia Eduardo Santoro)
Pena - Sabrina Oliveira Cezar de 
Mendonça (Bronx’s Gold Team)
Leve - Luciane S. Silva (Gracie Barra)
Médio - Renata M. Moreira (Alliance)
Meio Pesado - Erika Gomes de 
Carvalho (Barbosa JJ)
Pesadíssimo - Fabiana Bezerra 
(Gracie Barra)

MASTER
Pluma - Valmir Roberto da Silva 
(Cia Paulista)
Pena - Diogo R. Macedo (Colisão JJ)
Leve - Ricardo Silva Soares (Ir-
mãos Cruz JJ)
Médio - Paulo Alves Magalhaes 
Filho (Barbosa JJ)
Meio Pesado - Rafael Kendy Batis-
ta (Godoi JJ)
Pesado - Daniel Silva Santana 
(Liga Oeste)
Super Pesado - Ricardo Rodrigues 
Bezerra (Irmãos Cruz JJ)
Pesadíssimo - Eduardo da Silva 
Lima (Júlio Pinheiro JJ)

SêNIOR
Pena - Gilvan Basílio (Ryan Gracie)
Leve - Ricardo C. Nery (Tozi JJ)
Médio - Fernando X. Lopes (Tozi JJ)
Meio Pesado - Ronaldo Benedito 
da Rosa (Barbosa JJ)
Pesado - Maurilio Batista Santos 
(Barbosa JJ)
Super Pesado - Anderson Fernan-
des Moraes (P.S.L.P.B Cicero Costha)
Pesadíssimo - Emerson Fernando 
Lima (Bonsai JJ)

SUPER SêNIOR
Pluma - Roberto Tomú Fernandes 
(CheckMat)
Médio - Jose Marcelo do Santos 
(Evolution Team)
Meio Pesado - Mauro Augusto 
Cardoso Cruz (Godoi JJ)
Pesado - Luiz Cassiano (Ryan Gracie)
Pesadíssimo - Wilson de Bellis 
(Evolution Team) 

ROxA
ADULTO
Galo - Glaucio Souza (Careca JJ)
Pluma - Francisco do Santos Silva 
(EOFC/Integração)
Pena - Caio Rigante Nunes (Alliance)
Leve - Wellington Pesce (Ryan Gracie)
Médio - Áquila Lanza de Paula 
(Nucleo Academia)
Meio Pesado - Ramom Duz Delsin 
(Núcleo Academia)
Pesado - Flávio Junqueira (Alliance)
Super Pesado - Igor Gregorio Sch-
neider (Pslpb/Cicero Costha)
Pesadíssimo - Silvio Cesar Peixoto 
(Brasa)
Pena - Gisele Tanide (Alliance)
Leve - Juliana Maira Moreira do 
Santos (CheckMat)
Médio - Priscilla Liberato Narciso 
(Alliance)
Super Pesado - Ana Silveira Soa-
res (Alliance)

MASTER
Pluma - Tiago Bento Okamoto 
(Falange JJ)
Pena - Giuliano Rosa (Competition)
Leve - Bruno Macioppe (Ryan 
Gracie)
Médio - Eduardo Silva (Ryan Gracie)
Meio Pesado - Eder Bueno Ferrei-
ra (Colisão JJ)
Pesado - Robson Foriato Jota (Co-
lisão JJ)
Super Pesado - Fernando Estefam 
Siebra Brito (Black Fusion)
Pesadíssimo - Alexandre de Souza 
(Ryan Gracie)

SêNIOR
Leve - Marcos do Anjos (Ryan Gracie)
Médio - Rogerio G. Silva (Godoi JJ)
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Meio Pesado - Rafael Vinicius de 
Siqueira (Barbosa JJ)
Pesado - Rogerio S. Leite (Godoi JJ)
Super Pesado - Eduardo Pinto 
Guedes (Equipe Liga Oeste)
Pesadíssimo - Jeferson Deamo de 
Lima (Central JJ)

SUPER SêNIOR
Médio - Jose B. de Souza (Maromba)
Meio Pesado - Ailton Ferreira (Ryan 
Gracie)
Pesado - Roberto Octavio Dutra 
(CheckMat)
Super Pesado - Jose Costa Silva 
(C. JJ Atlântico) 
Meio Pesado - Maria Fernanda 
Ruta (Guri JJ)

MARROM
ADULTO 
Pluma - Anderson dos Santos An-
drade (Careca JJ)
Pena - Fabio Murat Caloi (Alliance)
Leve - Victor de Matos (CheckMat)
Médio - Marcos Paulo Rodrigues 
de Oliveira (Alliance)
Meio Pesado - Anderson Luis do 
Santos (ACJJ Team)

Pesado - Arnaldo Maidana de Oli-
veira (Barbosa JJ)
Super Pesado - Raphael Ribeiro 
do Santos (Irmãos Cruz)
Pesadíssimo - Otavio Tome Sera-
fim (Barbosa JJ)

MASTER
Pluma - Vagner Kuroiwa (Cia Pta)
Pena - Rodrigo Barci Dini (Guri JJ)
Leve - Lucas Franco Faria (EOFC 
Integração)
Médio - André Luis Macedo (Pro-
jeto Cia Eduardo Santoro)
Meio Pesado - Elton Cipriano da 
Silva (AOA)
Pesado - Yuri Oliveira Villas Boas 
(CheckMat)
Super Pesado - Amaury Ribeiro 
Neto (EOFC/Integração)
Pesadíssimo - Lucas E. Lanza (AOA)

SêNIOR
Pena - Robson Dias Paes (ACJJ Team)
Leve - Sergio H. Larios (Alliance)
Médio - Fabricio Parreiras Arice 
(Dojo Ilhabela)
Meio Pesado - Fabio Rozendo de 
Freitas (Carlos Cunha Gold Team)
Pesado - Marco Antônio Chiaveri-
ni (Alliance)
Pesadíssimo - Alexandre Crespi-
lho Joia (Guri JJ)

SUPER SêNIOR
Leve - Jose Aldecio do Santos 
(AOA/ Ricardo Pereira)
Super Pesado - Rogerio de Schet-
tini (Barbosa JJ)

PRETA
ADULTO
Pena - Jorge Azevedo (Ryan Gracie)
Leve - Juan Caio Kamezawa 
(Alliance)
Médio - David Raab (Projeto Cia 
Eduardo Santoro)
Meio Pesado - Adriano Silva (Bar-
bosa JJ)
Pesado - Rodrigo Martins Ribeiro 
da Silva (Godoi JJ)
Super Pesado - Filippi Soto Mattos 
(Barbosa JJ)
Pesadíssimo - Kitner Moura (Ryan 
Gracie)
Pesadíssimo - Thalita Nogueira 
(Ryan Gracie)
Médio - Sharol de Freitas (Ryan 
Gracie)

MASTER
Pena - Mauricio Dai Souza (Bon-
sai JJ)
Leve - Anderson Paulo Ferreira 
(Barbosa JJ)
Médio - Luiz do Santos Pereira 
(Alliance)
Meio Pesado - Thiago Ferreira de 
Araújo E Silva (Barbosa JJ)
Pesado - Humberto Rocha Pereira 
(ACJJ Team)
Super Pesado - Carlos Cesar Bue-
no (Macaco Gold Team)
Pesadíssimo - Amadeus Bonillo da 
Cruz (Charles Duende JJ)
Pesadíssimo - Vanessa Lopes Ma-
cedo Capodeferro (Barbosa JJ)

SêNIOR
Pluma - Cesar Augusto Formag-
gio (CheckMat)
Pena - Roberto Alexandre Camar-
go Machado (Godoi JJ)
Leve - Vinicius Paes de Figueiredo 
(Tozi JJ)
Médio - Ronaldo Marcelino (Nova 
Força Team)
Meio Pesado - Rodrigo Serafim 
(Alliance)

Pesado - Paulo Streckert (Marom-
ba Academia)
Super Pesado - Silvio Luis Fancio 
(Maromba Academia)
Pesadíssimo - Sergio Ricardo Nu-
nes Ribeiro (Núcleo Academia)

SUPER SêNIOR
Galo - Marco Antônio Martorelli 
(ACJJ Team)
Pena - Suede do Santos (Alliance)

Leve - Marivan Feitosa (CheckMat)
Médio - Roberto Franceschini (Dojo 
Ilhabela)
Meio Pesado - Hernandes Pereira 
da Silva (Barbosa JJ)
Pesado - Gilberto Aquino Graça 
(Ryan Gracie) 
Super Pesado - Wagner Mendes 
Mota (Brasa)
Pesadíssimo - Rodrigo Vicentini 
(Barbosa JJ)
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CATEGORIA ATé PENA
FAIxA PRETA

Izaque Paiva, da Saikoo, se man-
teve invicto nessa competição.
Pela segunda vez se sagrou cam-
peão e conquistou a passagem de 
avião para o PAN 2013 em Irvine, 
CA. O lutador, que tem como ca-
racterística o jogo de guarda de-
vido sua grande envergadura, se 
impôs sobre os adversários e, com 
finalizações rápidas, venceu a ca-
tegoria entre os mais leves. CATEGORIA ATé MéDIO

FAIxA PRETA
Renato Cardoso venceu a catego-

ria mais difícil de toda a competi-
ção. Com seu jogo usual, puxando 
para a guarda já encaixando uma 
fifty, acabou finalizando a maioria 
de seus oponentes na chave-de-
-pé, exceto contra Thiago Arimura, 
Faixa Preta, campeão Paulista 2012 
da equipe Alliance, aluno do pro-
fessor Luciano“Casquinha”Nucci 
que, na luta contra Renato nas oi-
tavas de final colocou pressão até o 
fim, mas perdeu por muito pouco. 

CATEGORIA ATé PESADíSSIMO 
FAIxA PRETA

Na categoria dos atletas mais pe-
sados, destaque para Luiz Fernan-
do Panza, da equipe Barbosa JJ, 
que fechou com seu companheiro 
de equipe André Simões. Panza fez 
duas lutas, a primeira contra Diogo 
Almeida da Ryan Gracie que, como 
seu irmão, tinha a torcida a seu fa-
vor. Diogão jogou fazendo guarda 
o tempo todo, mas não resistiu a 
intensa pressão de Panza, que pas-
sou sua guarda. Na segunda luta, 

já pela semifinal, foi a vez de Luiz 
Carlos Marques, da equipe Godoi 
JJ, medir forças com Panza, que 
começou fazendo diferente da pri-
meira luta, pois puxou para a guar-
da, “berimbolou”, pegou as costas 
e finalizou em “Crossface”.

CATEGORIA ATé PENA
FAIxA MARROM

João Myiao foi o destaque, es-
treante na Faixa Marrom, fez três 
lutas e venceu sem maiores pro-
blemas, impondo seu jogo de “be-
rimbolo” e engolindo os adversá-
rios, sempre buscando o domínio 
das costas para finalizar. Mostrou 
que está forte na categoria.

CATEGORIA ATé MEIO-PESADO 
FAIxA MARROM

Paulo Myiao, da Cicero Costha, 
e Ricardo Seixas foram os prota-
gonistas dessa categoria. Ambos 
fazendo lutas “duríssimas”, foram 
avançando luta após luta até a 
grande final. A luta já foi assisti-
da por mais de 11 mil internau-
tas no canal do PJJ no Youtube, e 
também bastante comentada por 
gerar polêmica em torno de uma 
punição, pois muitos contestaram 
a não punição no final da luta à Ri-
cardo Seixas por “amarrar” a luta, 
que resultaria na vitória de Paulo 

Myiao. Polêmicas à parte, venceu 
Ricardo Seixas, que se aproveitou 
no início da luta de uma queda 
bem executada, proporcionando-
-lhe ficar à frente durante a luta 
toda. Final de luta: Ricardo Seixas 
2x0 contra Paulo Myiao, conquis-
tando assim a passagem para o 
Pan 2013.

CATEGORIA ATé PESADíSSIMO 
FAIxA ROxA

Categoria muito difícil, disputa-
da, com atletas bem fisicamente e 
bastante técnicos para uma cate-
goria de pesados, mostrando que 
o Jiu-Jitsu vem numa crescente 
evolução, onde os atletas da nova 
geração buscam incessantemen-
te ao aprimoramento técnico, e 

EvEntos

O Ginásio “Pelezão”, na 
Lapa, mais uma vez 
recebeu esta impor-
tante competição que, 

este ano, abriu o calendário da 
FPJJ, aonde os melhores atletas 
de 2012 disputaram as vagas de 
suas faixas e categorias para o 
Pan-Americano 2013, com direito 
ao já tradicional pacote de via-
gem oferecido.

Como sempre presenciamos à 
combates disputadíssimos e im-
previsíveis, onde alguns atletas 
confirmaram suas colocações de 
anos anteriores e outros vence-
ram pela primeira vez e puderam 
comemorar esta importante vitó-
ria com seus colegas de equipe, 
garantindo uma vaga no Pan em 
Irvine na Califórnia.

O comentarista Júlio Lacerda, 
do Portal do Jiu-Jitsu, nos conta 
como foram algumas lutas:

No outro lado da chave, o melhor 
combate se deu entre Caio Almei-
da, da equipe Ryan Gracie, e Juan 
Caio da Alliance, novamente aluno 
do Professor “Casquinha”. A luta foi 
movimentada, com Caio Almeida 
lutando com muito “coração”, im-
pulsionado pela torcida que lotava 
a arquibancada e fazia muito ba-
rulho. Na final, parecia que Renato 
Cardoso já avisara o que faria, po-
rém Caio Almeida aceitou a posi-
ção acreditando poder se defender, 
mas a chave de pé encaixou justa e 
Caio “bateu”, e assim: Renato Car-
doso... Campeão!
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JEREMIAS CASSEMIRO
Faixa Preta Sênior 3 - Pluma
(Macaco Gold Team)
Medalha de Ouro na Categoria

Eu já tinha lutado com esse ad-
versário uma vez em 1999, no bra-
sileiro no Rio de Janeiro, onde eu 
havia perdido a luta para ele. Mas 
dessa vez eu me sobressaí, tentei 
dar queda nele no começo, mas 
não conseguindo eu chamei na 
guarda e tentei raspar e finaliza-
-lo, mas não estava fácil, ele esta-
va travando a luta e foi punido por 
isso. Quando eu tentei finalizá-lo 
e ele quase passou minha guarda, 
fiquei de quatro apoios onde ele 
ganhou uma vantagem e, como 
estávamos na beira da área de 
luta, voltamos na mesma posição 
e eu consegui repor a guarda e 
tentei raspar dando a Omoplata, 
onde ele levantou para passar mi-
nha guarda e levantei junto, evi-
tando a passagem da guarda e fi-
camos em pé, foi quando apliquei 
duas quedas Ippon Seoi Nage de 
esquerda e decidi a luta.

JULIO PINHEIRO
Faixa Preta Sênior 1 - Pesadíssimo 
(Godoi JJ)
Medalha de Ouro na Categoria

Na primeira luta eu estava per-
dendo por vantagens; faltando 
20 segundos pra acabar consegui 
uma raspagem e prossegui para a 
semifinal, já impondo meu jogo. 
Ganhei por 2 pontos e duas van-
tagens. A final foi dura: chamei 
pra guarda conseguindo raspar e 
me consagrar campeão.

EvEntos

Ninguem melhor pra falar do Pan que os pró-
prios atletas que estiveram lá competindo.

Resolvemos então dar espaço a esses atle-
tas campeões para comentar sobre suas lutas, 

fazer seus agradecimentos, cada um usando a própria 
maneira de falar, alguns mais tímidos, outros mais 
detalhistas de modo a tornar esta matéria bem 
original, lembrando que todos eles voltaram 
com uma ou mais medalhas no pescoço, de 
Ouro, Prata ou Bronze e são de diferentes 
equipes, faixas e categorias. Obviamente 
não conseguimos contato com todos os 
atletas de São Paulo que medalharam, 
já que muitos deles estão fora do país 
competindo no Abu Dhabi Pro, porém 
tentaremos pelo menos nominá-los, es-
perando que não nos esqueçamos de ne-
nhum deles.

BIANCA BASILIO: Faixa Azul Ju-
venil 2- Médio (Ryan Gracie)
Medalha de Ouro na Categoria e 
no Absoluto
CLEBER DE SOUZA FERNADES:  
Faixa Azul Juvenil 2- Pluma (Ryan 
Gracie)
Medalha de Ouro na Categoria
LEONARDO TEIXEIRA LARA- Faixa 
Azul Juvenil 1- Médio (Ryan Gracie)
Medalha de Ouro na Categoria e 
de Bronze no Absoluto
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o que se vê são lutas de altíssimo 
nível, engrandecendo ainda mais 
o Jiu-Jitsu. Destaque para o atleta 
da Cicero Costha, Leandro P. Cos-
ta, que passou por Victor Caetano 
e Otávio Tomé em lutas disputa-
das.

Atleta que havia perdido a se-
letiva na Faixa Azul até Pena no 
ano passado, subiu para a Faixa 
Roxa e, após conquistar o Paulista 
na categoria Pena, Silvio Curan, 
da Cavaca JJ, conquista a passa-
gem para o Pan 2013. Categoria 
disputada por 8 atletas, Duram se 
saiu melhor dentre eles.

CATEGORIA ATé MEIO-PESADO 
FAIxA ROxA

Categoria polarizada por Felipe 
Cesar, da Barbosa JJ, e Guilherme 
Santos, aluno de Serginho Moraes 
da Alliance. Adversários desde a 
faixa azul, esses dois atletas vêm 
protagonizando muitas finais no 
decorrer desse tempo. Desta vez 
Felipe César foi melhor e superou 
Guilherme numa luta movimenta-
da, com ambos pontuando, mas 

Felipe se manteve sempre à fren-
te no placar e ganhou a luta com 
pontuação acirrada.

CATEGORIA ATé PENA 
FAIxA AzUL

Mais uma vez, o atleta de Ita-
tinga, interior de São Paulo, cerca 
de 350 km de distância da capital, 
não veio para brincadeira. Inte-
grante da Ryan Gracie Miquinho, 
Edmaicon Moraes, lutando em-
purrado pela torcida das diversas 
Ryan Gracie presentes, inclusive 
de sua cidade, venceu e se tornou 
bicampeão dessa competição.

CATEGORIA ATé MEIO-PESADO 
FAIxA AzUL

Destaque para Adan Childs, o 
Americano da Alliance, que lutou 
com muita garra, usando de sua 
grande envergadura, puxou seus 
oponentes para a guarda e lá re-
solveu o jogo. Comemorou muito 
suas vitórias, mostrando que não 
somente o Jiu-Jitsu o influenciou, 

mas também o jeito do brasileiro 
de ser, com muita emoção, fugin-
do à regra de sua cultura mais 
“fria” e certamente esse dia ficará 
na sua memória. Consideremos 
um grande feito, pois a Faixa Azul 
é uma das categorias mais difíceis 
de se vencer, em especial no Brasil 
e contra brasileiros.

CATEGORIA ATé PESADíSSIMO 
FAIxA AzUL

O grande nome e, literalmente 
“grande” na concepção da pala-
vra, foi Luis “Avatar” Santos, da 
equipe Bonsai, com seus mais de 
1,90 m de altura, fez a diferença 
e conquistou a vaga.



ANSELMO BALDIN
Faixa Preta Master - Pesado
(Godoi JJ)
Medalha de Bronze na Categoria

Medalha de Bronze (ganhei 
duas lutas, perdendo na 3ª por 
(uma) vantagem.

O que me deixou mais feliz foi 
que, além da medalha, eu conse-
gui lutar bem após uma cirurgia 
no joelho no dia 19 de dezembro, 
então foi um ótimo resultado ape-
sar das dificuldades.

Queria agradecer essa conquista 
aos meus Mestres Roberto Godoi 
e Charles Duende, e a Deus que 
me fortalece e me encoraja todos 
os dias pra lutar! Osss

TALITA NOGUEIRA
Faixa Preta Adulto- Meio Pesado 
(Ryan Gracie)
Medalha de Ouro na Categoria

Este campeonato foi bem atípi-
co, me considero muito experiente 
em relação a campeonatos, mas 
no dia anterior recebi uma ligação 
da minha mãe dizendo que minha 
filha Luiza não estava muito bem e 
isso mexeu muito comigo.

Não gosto de dar desculpas para 
as derrotas, mas entrei para lutar 
o Absoluto totalmente desconcen-
trada e acabei sendo surpreendida 
pela Mackenzie, que por si só ja é 
muito dura, mas recebi muito apoio 
dos meus companheiros de equi-
pe e no domingo consegui focar e 
me concentrar. Na final do peso fiz 
uma luta duríssima com uma velha 
rival de competições, a Luzia Fer-
nandes, e consegui vencê-la.

Percebo que o nível entre as 
meninas está cada vez mais alto e 
também muitas meninas nas fai-
xas mais graduadas... as meninas 
de São Paulo poderiam tomar isso 
como exemplo e lutarem mais os 
campeonatos estaduais.

MICHAEL ALExANDRE LANGUI
Faixa Preta Adulto - Médio (Alliance)
Medalha de Ouro na Categoria

Fiz 3 lutas e fechei a final com 
meu companheiro de equipe Lu-

cas Lepri. A primeira luta na ver-
dade foi a mais difícil, contra um 
japonês muito flexível que tinha 
uma guarda muito boa; um ami-
go meu que já morou no Japão 
já havia me falado do jogo dele, 
porque já haviam treinado jun-
tos e alguns atletas renomados 
também já tinham lutado com ele 
sem nunca conseguirem passar a 
guarda, mas que a guarda dele 
era só defensiva e não tinha mui-
tos ataques, então fiz um plano 
de pontuar e não me desgastar 
muito, porque ainda tinha mais 
lutas pela frente e acabei ga-
nhando por pontos. Na segunda 
luta, lutei com um garoto da Gra-
cie Barra, raspei, passei a guarda 
2 vezes e finalizei com uma chave 
de braço do 100 quilos. Na semi-
final lutei com JT Torres, um atleta 
muito duro o qual eu já havia en-
frentado anteriormente; a luta co-
meçou um pouco travada, raspei 
e ele me raspou de volta, raspei 
novamente e ele devolveu a ras-
pagem outra vez, por fim raspei 
mais uma vez e comecei a botar 
pressão por cima, ele defendeu 
virando de costas, aí finalizei com 
um estrangulamento nas costas. 
Bom, foi isso, esse foi meu 4º tí-
tulo Pan-Americano. Fiquei muito 
feliz pela campanha e por mais 
um título conquistado, esse ano já 
ganhei o Europeu, o Pan, e agora 
estou me preparando pro Brasi-
leiro e Mundial.

FELIPE CESAR SILVA
Faixa Roxa Adulto - Médio
(Barbosa JJ)
Medalha de Ouro na Categoria e 
de Prata no Absoluto

Fiquei muito feliz com o resul-
tado desse Pan, pois lutei com os 
melhores atletas da minha faixa. 
Foram lutas muito difíceis, entre 
peso e Absoluto fiz 10 lutas, 5 no 
peso Médio e 5 no Absoluto, so-
mando 9 vitorias e 1 empate na 
final do Absoluto, onde o árbitro 
decidiu pelo meu oponente, me 
consagrando campeão do peso e 
vice do Absoluto. Resultado mui-
to importante por ser o segundo 
campeonato mais importante do 
mundo do Jiu-Jitsu, atrás somen-
te do Mundial. Eu tinha a certeza 
que seria difícil, mas não foi sur-
presa para mim, porque treinei 
muito e fui com o intuito de ser 
campeão e, graças ao meu prof. 
Marco Barbosa e a todos da mi-
nha equipe que me ajudam nos 
treinos, isso se tornou possível, 
Agora é treinar muito, já que o 
Campeonato Brasileiro está che-
gando e, agora na faixa Marrom, 
dificulta cada vez mais.

LUIS “AVATAR” SANTOS
Faixa Azul Adulto-Super Pesado 
(Bonsai JJ)
Medalha de Prata na Categoria

Creio que antes de escrever so-
bre as lutas gostaria de agradecer 
a FPJJ pela oportunidade, à todos 
da família Bon Sai sem exceções, 

pois sem vocês imagino que nada 
disso seria possível e a minha es-
posa pelo apoio.
Primeira luta: Na primeira luta 
chamei para guarda e fiquei tra-
balhando tentando estrangular e 
aplicar uma americana invertida, 
mas a luta acabou empatada em 
0x0 e ganhei por decisão do juiz.
Segunda luta: Atleta que finalizei 
faltando poucos segundos com 
um triângulo, pois o mesmo qua-
se passou minha guarda, chegou 
às minhas costas e, faltando pou-
cos segundos para o fim da luta, 
em um movimento errado do ad-
versário consegui encaixar o gol-
pe que me safou de ser eliminado 
da competição.
Terceira luta: A luta se inicia e pulei 
na guarda do adversário, o mesmo 
ficou de pé e começou a vir para 
cima de mim com o intuito de me 
pressionar e realizei uma raspagem 
do qual o Sensei Mauricio “Daí” ha-
via me ensinado recentemente, pois 
havia mencionado que seria útil, 
por causa das minhas longas per-
nas... risos, a luta seguiu, não houve 
finalização, ganhei por pontos. Mas 
um fato fantástico que ocorreu foi o 
atleta vir conversar comigo e fica-
mos trocando ideias, claro que mais 
mímicas que idéias, pois meu inglês 
é horrível... risos, o rapaz foi super 
gente boa. E agradeço aos profes-
sores que estavam por perto e me 
ajudaram nas traduções.
Final: Nesta fui surpreendido, pois 
o meu adversário me chamou para 
guarda e me pegou na meia-guar-
da, simultaneamente nós levanta-
mos e, ao invés de trabalhar mais 
em pé, tentei aplicar uma queda no 
adversário e falhei, cometi um erro 
crucial que, mais tarde, me custou o 
título e dando dois pontos ao opo-
nente, mas se não errarmos não 
evoluímos. Assim, a luta seguiu com 
meu adversário na minha guarda 
de gancho, me pressionando para 
passar. E confesso que tentei utili-
zar de todos os recursos técnicos 

ALYSON “SONECA” PINHEIRO
Faixa Preta Master- Meio Pesado 
(Godoi JJ)
Medalha de Bronze na Categoria

Ganhei a primeira luta de um 
americano por uma vantagem. 
Na semifinal levei uma passagem 
de guarda e tive que me arriscar 
muito pra inverter a luta, e tomei 
um estrangulamento no final. 

ROBERTO GODOI
Faixa Preta Super Pesado - (Godoi JJ)
Medalha de Ouro na Categoria e 
no Absoluto

Avalio que fiz uma boa cam-
panha em busca das medalhas 
nesse Pan 2013. Das 5 lutas de 
distância que me separavam da 
vitória, finalizei 4 e apenas uma 
foi nas vantagens. Em 3 delas fi-
quei aguardando o momento cer-
to para colocar uma nova posição, 
mas ela não veio, em compensa-
ção cantaram outras. Fomos em 
46 da Godoi JJ e fiquei muito feliz 
pelo desempenho de toda minha 
Equipe e dos atletas de SP no ge-
ral. Gostaria de dar meus para-
béns a todos os que representa-
ram defendendo a bandeira do 
Jiu-Jitsu do nosso Estado! Osss”

14 1515

EvEntos



e, no fim, apelando para força 
com o intuito de sair, apelei para 
o triângulo, mas infelizmente não 
funcionou e, esgotando o tempo, 
o meu adversário se consagrou 
campeão.

UELBER “GURI” SOARES
Faixa Preta Master - Pesadíssimo 
(Godoi JJ)
Medalha de Bronze na Categoria

Fiz três lutas: finalizei a primeira, 
na segunda luta faltando 30 segun-
dos consegui uma chave de pé e ga-
nhei! Perdi na terceira para o cam-
peão!!! Gostaria muito de agradecer  
à Deus, minha família, ao meu 
mestre Roberto Godoi, que é um 
exemplo para todos nós, a meus 
parceiros de treino e aos meus que-
ridos alunos que são uma grande 
paixão em minha vida! Obrigado 
a Revista Arte Suave pela oportu-
nidade!!!

ADRIANO “ GRIFO” SILVA
Faixa Preta Master- Médio 
(Barbosa JJ)
Medalha de Ouro na Categoria

Eu fiz 5 lutas, finalizei 2 delas, na 
chave de pé e no arm lock. As ou-
tras 3 foram por pontos. Na final 
venci um atleta de Manaus que lu-
tou pela academia Paragon JJ por 3 
x 0 com uma passagem de guarda.

É a segunda vez que venço o 
Pan-Americano na categoria Mas-
ter Faixa Preta peso Médio. E te-
nho 2 terceiros lugares também na 
categoria Adulto Faixa Preta Mé-
dio. E agora estou me preparando 
pata lutar o Brasileiro na categoria 
Adulto Faixa Preta Médio

FILIPPI MATTOSO
Faixa Preta Adulto- Super Pesado 
(Barbosa JJ)
Medalha de Bronze na Categoria

Fiz três lutas no total, mas não 
conheço os caras. Só o da semi-

final pra quem eu perdi e fiquei 
em terceiro. Foram 2x1 nas van-
tagens pro Gabriel Vella.

feita com seu desempenho e nós 
por aqui continuamos torcendo e 
aprendendo com ela sobre empe-
nho e superação. Vai Gabi !!

LéO TEIxEIRA
Faixa Azul (Ryan Gracie) - Meda-
lha de ouro

Estou muito feliz por ter sido cam-
peão Pan-Americano de Jiu-Jitsu, 
realizado na Califórnia - EUA, 
mais um objetivo alcançado, não 
foi fácil eu me preparar para esse 
campeonato. Quero agradecer a 
Deus, aos meus mestres Caio e 
Diogo Almeida por sempre estar 
me ajudando, aos meus parceiros 
de treino, aos meus patrocinado-
res Guerreiro Terraplanagem, a 
Dra Rosangela, Dr Ernandes por 
sempre estarem me ajudando.

CLEBER DE SOUzA FERNANDES
Faixa Azul Juvenil 2 – Pluma (Ryan 
Gracie) - Medalha de ouro

Estou muito feliz por ter consegui-
do ir para os EUA. Nunca imaginei 
ir tão longe, logo eu que vendo 

bala no farol para ajudar minha 
mãe. Sei que o mérito não é meu, 
e sim de Deus que colocou pesso-
as que acreditam na minha vida. 
Gostaria de agradecer meus mes-
tres Caio Almeida, Diogo Almeida, 
Gustavo Almeida, Jorge Azevedo 
e Nicolas Welker pelo suporte nos 
treinos e também aos meus patro-
cinadores Jana Casagrande e ao 
Dr. Carlos por ter financiado minha 
passagem e os custos e a todos os 
meus parceiros de treino.

pais e ao meu irmão e também 
à todos os meus parceiros de 
treino e amigos que torcem por 
mim. Obrigada aos meus patroci-
nadores e a todas as pessoas que 
me ajudaram. Dr Carlos Alexandre 
“Abutres”, Soraya “Silverlink” e aos 
meus amigos da academia que me 
ajudaram a pagar a passagem.

Seguem mais alguns nomes:
• LUISA MONTEIRO - Faixa Preta 

Adulto- Pesado (PSLPB/Cicero 
Costha) - Medalha de Ouro 
na Categoria e de Bronze no 
Absoluto

• JOÃO BORDIGNON MYIAO 
Faixa Marrom Adulto- Pluma 
(PSLPB/Cicero Costha) - Meda-
lha de Ouro na Categoria e de 
Prata no Absoluto

• PAULO BORDIGNON MYIAO  
Faixa Marrom Adulto - Pena 
(PSLPB/Cicero Costha) - Meda-
lha de Ouro na Categoria e de 
Bronze no Absoluto

• LEONARDO PIRES NOGUEIRA 
Faixa Preta Adulto - Super 
Pesado (Alliance) - Medalha de 
Ouro na Categoria

• BRUNO DA SILVA MALFACI-
NE Faixa Preta Adulto - Galo 
(Alliance) - Medalha de Prata 
na Categoria
Obviamente esta lista não está 

completa, citamos alguns nomes 
mas existem muitos outros atletas 
de São Paulo que medalharam e 
estendemos a eles todos os nos-
sos parabéns pelo empenho, com 
certeza tão grande quanto o de 
todos listados acima.

Não podemos, de maneira al-
guma, ignorar os atletas que com-
petiram mas não medalharam, já 
que muitos fizeram um esforço 
igual, ou muitas vezes maior, para 
estarem em Irvine, na Califórnia, 
competindo. A eles rendemos 
também nossas homenagens e 
desejamos que, em futuras com-
petições, eles possam exibir orgu-
lhosos uma medalha no pescoço.

CARINA SANTI
Faixa Marrom Médio Adulto
(Godoi JJ)
Medalha de Bronze na Categoria

Lutei na categoria Médio pela 
primeira vez desde que comecei 
a treinar, foi a minha estréia. Na 
categoria perdi para a campeã 
Nathália Azoff. A luta foi mui-
to dura, comecei ganhando, ela 
conseguiu virar nas vantagens, 
faltando 30 segundos fui para o 
tudo ou nada, “arrostando” uma 
finalização no pé, mas infeliz-
mente não deu, foi uma estréia 
até que bem interessante, mas 
me senti um pouco fraca, pois es-
tava acostumada a lutar no Super 
Pesado. Agora é focar nos próxi-
mos campeonatos e, quem sabe, 
ano que vem o ouro chega! 

ANDRESSA CORREA
Faixa Preta Adulto - Pesado (Alliance)
Medalha de Prata na Categoria

Na categoria Pesado estávamos 
eu e a Gabi Garcia. Fechamos a 
categoria sem luta. Eu participei 
do Absoluto, fiz uma luta com a 
Vanessa (RJ) 2x0, e perdi nas quar-
tas de final para a Bia Mesquita.

GABRIELLE GARCIA
Faixa Preta Adulto -Pesado (Alliance)
Medalha de Ouro na Categoria e 
no Absoluto

Mesmo não tendo conseguido 
o depoimento de Gabi por estar 
competindo em Abu Dhabi, de 
onde aliás, ela volta com mais 
uma medalha de Ouro, além do 
cinturão, não podemos deixar 
passar em branco a campanha da 
maior “colecionadora “ de títulos 
da história, invicta já há 4 anos. 
No Pan não foi diferente: Gabi 
“confirmou” sua campanha ven-
cedora, ganhando quase todas as 
lutas por finalização, trazendo os 
2 Ouros no pescoço como sem-
pre. Ela obviamente segue satis-

BIANCA BASíLIO
Faixa Azul Juvenil 2 – Médio (Ryan 
Gracie)
Medalha de ouro

Estou muito feliz por ter alcança-
do um dos meus maiores sonhos! 
A sensação de poder participar 
de um dos maiores campeonatos 
de Jiu-Jitsu e estar no meio dos 
melhores do mundo, pode ter cer-
teza que é uma das melhores do 
mundo. Só tenho a agradecer aos 
meus mestres Caio Almeida por 
sempre estar me ensinando e se 
dedicando com sua alma para o 
meu melhor e o melhor dos meus 
parceiros de treino e ao Diogo Al-
meida que, se não fosse por ele, 
hoje não estaria aqui, por ter me 
acolhido no seu projeto social.

Agradeço a Deus pela minha 
saúde e por tudo que está acon-
tecendo em minha vida, aos meus 
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ADULTO BRANCA
1- Cia Paulista
2- Maromba
3- Colisão JJ
4- AOA/Hermann
5- AOA/CTE7

JUVENIL
1- Ryan Gracie
2- Check Mat
3- Dida JJ
4- Barbosa JJ
5- Motta JJ

Encerramos o ano com o tradicional Campeonato Paulista, com as 
últimas disputas de 2012 e agradecendo à todos pelo empenho e bra-
vura, e com a certeza do dever cumprido.

Seguem os resultados por equipe:

Campeonato

paULISta 2013

MASTER/ SENIOR
SUPER SENIOR
1- Barbosa JJ
2- Colisão JJ
4- Alliance
5- Bonsai JJ

MIRIM/ INFANTIL
INFANTO
1- Colisão JJ
2- Ryan Gracie
3- Barbosa JJ
4- Alliance
4- Itaim Fight Center

GRADUADOS ADULTO 
MASC.
1- Alliance
2- Check Mat
3- Ryan Gracie
4- Guigo JJ
5- EOFC/ Integração

MASTER MASCULINO
1- Alliance
2- Cia Paulista
3-  Ryan Gracie
4- Colisão JJ
5- CheckMat

SENIOR/SUPER SENIOR MASC.
1- Alliance
2- Ryan Gracie
3- Maromba
4- Barbosa JJ
5- Colisão JJ

ADULTO FEMININO
1- Alliance
2- CheckMat
3- AOA/Urso
4- Irmãos Cruz
5- AOA/Hermann
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Pena - Robson M. Pedro (Alliance) 
Leve - Raul Estevam (Peso Pesado 
Gold Team)
Médio - Thiago Niky Horita (Ryan 
Gracie)
Meio Pesado - Marcelo Bezerra 
da Silva (Check Mat)
Pesado- Rodrigo Peretti Guima-
rães (Checkmat)
Super Pesado - Fabricio Barbosa 
de Barros (Check Mat)
Pesadissimo- Thiago Peretti Gui-
maraes (Checkmat)
MASTER
Leve- José Alexandre Olegário 
Pereira (Alliance) 
Médio- Ismael de Oliveira (EBJJ/
Barbosa)
Meio Pesado - Ricardo Nunes 
Peres (Garcia JJ)
Super Pesado - Robério Batista 
Vieira (Eko Esporte)
Pesadíssimo - Ingo Meireles (Ba-
rata Spirit Team)
SENIOR
Pesado - Lenivaldo Prado da Silva 
(Ryan Gracie)
Super Pesado - Arley Assis Paula 
(Alliance)
Pesadíssimo - Agnaldo Jose de 
Oliveira (Academia Bonsai)
SUPER SENIOR
Super Pesado- Raimundo Antunes 
Santiago (Godoi JJ)

FAIxA AzUL JUVENIL
Pena - Bianca Basilio (Ryan Gracie)
Leve- Luciane dos Santos Silva 
(Gracie Barra SP)

Pesado - Carina Cristina Buzato 
(Charles Duende JJ)
Azul/Roxa - Absoluto - Bianca 
Basilio (Ryan Gracie)
JUVENIL
Pluma - Cleber Souza (Ryan Gracie)
Pena - Marcelo Perialdo Duque 
de Almeida (Maromba Academia)
Leve - Caio Caetano Soares 
(P.S.L.P.B Cicero Costha)
Medio - Henrique Nobrega e 
Silva (Eofc/Integracao JJ)
Meio Pesado - Ary Mertz Neto 
(Ryan Gracie)
Super Pesado - Gabriel Guitarrari 
Silva (Vibe Gym)
Absoluto - Gabriel Guitanari 
(Checkmat)
ADULTO
Galo- Daylon de Oliveira (Cia Pta)
Pluma - Ricardo S. Novais (Cia Pta)
Pena - Willian Salvino (Ryan Gracie)
Leve - Humberto Santos Caval-
canti (Checkmat)
Medio - Felipe de Sousa Ferrara 
(Rocian Gracie J.J)
Meio Pesado - Rodrigo Vieira 
Cardoso (Godoi JJ)
Pesado - Felipe Souza Monteiro 
da Silva( Projeto Eduardo Santoro)
Super Pesado - Duhalade Barbosa 
(Gracie Barra Sp)
Pesadissimo - Gilson Mendes 
(Academia Bonsai)
Absoluto- Rodrigo Vieira (Godoi JJ)
MASTER
Pluma - Edvaldo Bento Norman-
des (Julio Pinheiro)
Pena - Rafael Martin Coelho (Abu 
Brothers Gold Team)

Leve - Ricardo Silva Soares (Irmãos 
Cruz JJ)
Medio - Welington Luiz de Mora-
es (Dida JJ)
Meio Pesado - Nedson Luiz Fer-
nandes (Check Mat)
Pesado - Fabio A. Afonso (Cia Pta)
Super Pesado - Ricardo Rodrigues 
Bezerra (Irmãos Cruz JJ)
Pesadissimo - Eduardo da Silva 
Lima (Julio Pinheiro) 
SENIOR
Pesadissimo - Emerson Fernando 
Lima (Academia Bonsai)

FAIxA ROxA 
ADULTO
Pena - Bruna Gosson Cipolletta 
(Checkmat)
Médio - Juliana Maira Moreira 
dos Santos (Check Mat)
Leve - Gor Akira (De La Riva)
Médio - Diego Almeida Barroso 
(Checkmat)
Meio Pesado - Calebe Galesco 
(Academia Bonsai)
Pesado - Cleidson Vieira (Mg 
Team JJ)
Pesadíssimo - Evandro Francisco 
de Paula (Ryan Gracie)
Absoluto - Cayo Linhares (Alliance)
MASTER
Leve - Josias Ferreira da Silva 
(Ryan Gracie )
Pesado - Tiago de Almeida Mar-
tins (Eko Esportes)
Super Pesado - Fernando Estefam 
Siebra Brito (Black Fusion)
Pesadissimo - Jefferson de Lima 
(Central JJ)

SENIOR
Meio Pesado- Sandro A. 
Tavares (Luis Paulo JJ)

FAIxA MARROM 
ADULTO
Pena - Adriana Over-
goor (Godoi JJ)
Pena - Alisson Lira 
(Ryan Gracie)
Leve - Nicollas Welker 
(Ryan Gracie)

A FPJJ entrou numa nova fase de atuação, expandindo suas atividades 
antes restritas só à Capital promovendo eventos, agora pelo Interior do Es-
tado: O 1ª destes eventos desta nova fase foi a realização da Copa ATF, 
mesma sigla do Patrocinador deste e de outros eventos de luta na região, 
com a presença de Felipe Gritoli, diretor da empresa, que ofereceu inclusive 
premiações aos atletas campeões. Esta foi, sem dúvida, uma ótima estréia!

 O evento também contou com o apoio total da Secretaria de Esportes, 
com a presença do próprio Secretário, Nilo Guimarães, além da utiliza-
ção do belo Ginásio Municipal de Esportes da cidade Prof. Hugo Ramos 
com instalações modernas e funcionais, fato corriqueiro nas cidades do 
interior, e ainda bastante deficitário nos ginásios públicos da Capital, por 
incrível que pareça ! Uma cidade gigantesca como São Paulo deveria dar 
o exemplo neste quesito, mas infelizmente não é assim que acontece.

Participaram deste evento cerca de 350 atletas, e torcida não faltou 
apesar da distância: a Marangoni Jiu-jitsu, equipe local, se encarregou 
da festa, além de vários atletas de outras equipes que vieram para 
prestigiar o evento e torcer pelos colegas.

Este foi só o primeiro de uma série de campeonatos que a FPJJ pretende 
realizar pelo Estado, e quer contar inclusive com a colaboração de atletas 
e equipes do interior para promover mais eventos deste tipo em suas cida-
des. Os interessados podem contactar a FPJJ pelo e-mail: fpjj@fpjj.com.br

Seguem os resultados por atleta:

O próximo campeonato no In-
terior será em São Carlos no dia 
05 de Maio e também haverá pre-
miações! Não percam! Mais infor-
mações no site da FPJJ

Medio - Gustavo Janjacomo (Bar-
bosa JJ)
Meio Pesado - Pedro Teixeira Al-
cantara Pimenta (Ryan Gracie)
Super Pesado - Rafael de Almeida 
Santos (Ryan Gracie)
Absoluto - Nicollas Welker (Ryan 
Gracie)
MASTER
Médio- Cleber Souto (Barbosa JJ)
Meio Pesado- Alexandre de Sou-
za Antunes (Academia Bonsai)
Super Senior
Super Pesado - Marcelo Buratti 
Zanin (Brasa)

FAIxA PRETA
ADULTO
Pluma - Vitor Raminelli Lattari 
(Cia Paulista)
Pena- Gabriel Marangoni (Check 
Mat)
Médio - Frederico Almeida (AOA)
Meio Pesado - Regis Tadeu (Char-
les Duende JJ)
Pesado - Jurandir Vieira (Godoi 
JJ)
Pesadíssimo - Jose Edson França 
(AOA)
Absoluto - Rodrigo Martins (Go-
doi JJ)
MASTER
Pena - Roberto Alexandre Camar-
go Machado (Godoi JJ)
Leve - Leandro Fidelis (Fidelis 
Team)
Medio - Robson Rezende (Brasa)
Super Pesado- Amadeus Bonillo 
da Cruz (Godoi JJ)
SENIOR
Leve - Vinicius Paes de Figueiredo 
(Tozi JJ)
Médio - Carlos Rodrigues da 
Cunha (Carlos Cunha Gold Team)
Super Pesado - Linario Jose Leal 
Junior (Ansef/Yamasaki JJ)

TAÇA ATF 
DE JIU-JITSU
MOGI DAS CRUZES

FAIxA BRANCA JUVENIL
Pesadíssimo- Amanda Cristina 
Alves da Silva (Academia Guri JJ)
Pluma - Rebeca Scattone Ramos 
(Yamashiro JJ)
Pena- Thais L. Coyado (CheckMat)
Leve- Ana C. Aguiar (CheckMat)
Meio Pesado - Amanda Marina 
Tavares (Peso Pesado Gold Team)

Pena - Erick S. de Lima (Ryan Gracie)
Leve- Igor Cavalcante Vieira (Pro-
jeto Cia Eduardo Santoro)
Meio Pesado- Nicholas Arenzon 
(Ryan Gracie)
Super Pesado- João Paulo Martins 
de Araujo (Ryan Gracie)
ADULTO
Pluma - Vagner R. Oliveira (Abc JJ)
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A FederAção PAulistA de Jiu-Jitsu AgorA tAmbém está no FAcebook
Lá você encontrará todas as informações sobre eventos, além de avisos 
e comunicações importantes em geral! Você também poderá baixar 
todas as fotos dos Campeonatos de 2012 que estão no site 
www fpjj.com.br.
Não perca tempo , faça parte da nossa Comunidade!

www.facebook.com/federacaopaulistadejiujitsu

Eu, prof. Jeremias Cassemiro, Diretor de Arbi-
tragem da FPJJ, não irei mais assistir nenhum 
vídeo durante os campeonatos. Quem tiver 
algum vídeo, encaminhe para meu e-mail je-

remiascampeao@yahoo.com.br ou mande o vídeo 
para a FPJJ que eu assistirei. Toda vez que alguém 
tiver alguma reclamação sobre Arbitragem preencha 
o formulário e me entregue. A arbitragem da FPJJ 
fala a mesma língua da Confederação Brasileira de 
Jiu-Jitsu.

Srs. Professores, instrutores e atletas graduados, é 
muito importante que façam o curso de Arbitragem 
para um melhor entendimento das regras em bene-
ficio próprio como atletas e também em benefício de 
seus alunos.

Seguem algumas novas regras estipuladas recen-
temente pela CBJJ:

1° A primeira punição é gestual e será marcada ape-
nas no placar.

2° Quando o atleta projeta o adversário ao solo de 
costas, de lado ou sentado, tendo em algum momento 
do movimento os dois pés no chão, mantendo a luta 
no chão e estabelecendo posição por cima durante 3 
segundos, ganhará os dois pontos: se não estabilizar 
não ganhará os dois pontos, e sim uma vantagem.

3° Ao término da luta o atleta vencedor não poderá 
comemorar a luta na área de segurança.

4° Não existirá mais a falta leve: todas serão faltas 
graves e acumulativas.

NOVIDADES NA ARBITRAGEM
5° Quando a luta termina empatada o Árbitro, que é 
autoridade máxima na luta, decidirá quem teve mais 
combatividade na luta, decidindo assim qual foi o 
atleta vencedor.

6° Toda vez que o atleta for desclassificado por indis-
ciplina, ele é desclassificado também da competição, 
e não tem direito à nenhuma colocação: se por aca-
so ele for classificado e medalhar, ainda assim estará 
sujeito às punições determinadas pela diretoria.

7° Nas categorias até 15 anos, na quarta e quinta 
faltas do atleta, o Árbitro concederá dois pontos em 
cada falta para o oponente e uma punição por cada 
falta para o atleta. Apenas na sexta falta o Árbitro 
desclassificará o atleta.

Aos Senhores Professores que trabalham com 
crianças de Mirim a Juvenil: fiquem atentos ao que 
é permitido em cada faixa etária: falar com o árbitro 
durante a luta, a não ser por problemas médicos, é 
passível de punição.

Agradeço a todos!Toda vez que alguém tiver dú-
vidas sobre Arbitragem, podem se dirigir a mim e 
terão suas dúvidas esclarecidas.

Prof. Jeremias Cassemiro Alves Silva 
Diretor de Arbitragem

Federação Paulista de Jiu-Jitsu
Faixa Preta 6° grau.

CALENDáRIO 2013
16 E 17 DE MARÇO - BARUERI
I ETAPA DO CIRCUITO PAULISTA “ABERTO”
MASC. E FEM.
Adulto - Master - Sênior - Super-Senior
Todas as faixas
Mirim - Infantil - Infanto Juvenil - Juvenil
Todas as faixas

25-26-27-28 DE ABRIL - BARUERI
CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2013
Adulto - Master - Sênior - Super-Senior
Todas as faixas
Mirim - Infantil - Infanto Juvenil - Juvenil
Todas as faixas

15 E 16 DE JUNHO - BARUERI
II ETAPA DO CIRCUITO PAULISTA “ABERTO”
MASC. E FEM.
Adulto - Master - Sênior - Super-Senior
Todas as faixas
Mirim - Infantil - Infanto Juvenil - Juvenil
Todas as faixas

24 E 25 DE AGOSTO - BARUERI
SÃO PAULO INTERNATIONAL OPEN 

14 E 15 DE SETEMBRO - BARUERI
III ETAPA DO CIRCUITO PAULISTA “ABERTO”
MASC. E FEM.
Mirim - Infantil - Infanto Juvenil - Juvenil
Todas as faixas
Adulto - Master - Sênior - Super-Senior - Faixa branca
 
09 E 10 DE NOVEMBRO - BARUERI
CAMPEONATO PAULISTA “2013” - MASC. E FEM.
Mirim - Infantil - Infanto Juvenil - Juvenil
Todas as faixas
Adulto - Master - Sênior - Super-Senior - 
Todas as faixas
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Nas modalidades espor-
tivas de combate, das 
quais o Jiu-Jitsu faz 
parte, a técnica e a tá-

tica são aspectos cruciais para o 
desempenho competitivo. 

A preparação física é, contu-
do, importante contribuinte para 
que o atleta consiga realizar suas 
ações técnicas e táticas em rit-
mo adequado. Para que a pre-
paração física atinja tal objetivo, 
é importante considerar que o 
treinamento físico segue alguns 
princípios importantes, dentre os 
quais merecem destaque os prin-
cípios da sobrecarga progressiva, 
da especificidade, da individuali-
dade biológica e da reversibilida-
de. 

Embora todos os princípios se-
jam importantes, tratarei apenas 
do princípio da especificidade, 
pois acredito ser o mais desres-
peitado nos esportes em geral e 
nas modalidades de combate em 
particular. 

Segundo esse princípio, as 
adaptações decorrentes do trei-
namento são condizentes com o 
tipo de estimulação direcionada 
aos diferentes sistemas fisiológi-
cos. Assim, os ajustes decorrentes 
do treinamento são específicos à 
velocidade, à intensidade, ao ân-
gulo articular e à demanda me-
tabólica que são impostos ao or-
ganismo ao longo das sessões de 
treinamento. 

Portanto, nada mais lógico do 
que treinar de acordo com a soli-
citação da modalidade em que se 
pretende competir. Para que isso 
seja possível, é preciso conhecer 
bem a estrutura da competição, 
pois é a partir do que nela ocorre 
e para ela que o atleta se prepa-
ra. Assim, alguns questionamen-
tos podem auxiliar os preparado-

res físicos de lutadores de Jiu-Jitsu 
sobre como direcionar seu treina-
mento: Quantas competições por 
ano o atleta fará? Quantas lutas 
são disputadas em uma competi-
ção? Qual o intervalo entre essas 
lutas? Quais os principais grupos 
musculares solicitados nas ações 
centrais conduzidas pelo lutador 
e pelos oponentes? Como são es-
sas ações: isométricas, dinâmicas, 
contínuas, intervaladas, monoar-
ticulares, poliarticulares, lentas, 
rápidas etc.? 

Além da transferência para o 
desempenho, o treinamento tam-
bém tem a função de ajudar a 
prevenir a ocorrência de lesões, 
que afastam os atletas de com-
petições e treinamentos, sendo, 
portanto, importante determinar 
quais os principais pontos de le-
são nos atletas de Jiu-Jitsu e as 
regiões com maiores desequilí-
brios musculares. 

Várias dessas perguntas têm 
sido investigadas sistematicamen-
te e podem ser respondidas em 
termos gerais, embora anotações 
e registros específicos do atleta 
para o qual o trabalho será de-
senvolvido necessitem ser feitos 
de forma objetiva e detalhada, 
dado que o estilo de luta e as téc-
nicas preferenciais afetam esses 
parâmetros e, consequentemen-
te, as respostas a essas perguntas. 

Portanto, se um atleta disputará 
um torneio envolvendo cerca de 
seis lutas de aproximadamente 
10 minutos, com posicionamento 
trabalhando na guarda (preferen-
cialmente) e elevada quantidade 
de ações isométricas para manu-
tenção de posições com intervalos 
médios de 30 minutos entre elas, 
o treinamento físico precisa ser 
direcionado para atender a essa 
demanda.

Aqui não vale o “quanto mais, 
melhor” e sim, o “quanto mais 
específico, melhor”. Assim, trei-
namentos contínuos com intensi-
dades menores e períodos mais 
prolongados do que aqueles im-
postos nas lutas da competição, 
ou intensidades mais elevadas, 
porém constituídas por ações di-
nâmicas envolvendo movimentos 
de potência, não atenderão a de-
manda à qual o atleta será sub-
metido. 

Portanto, na fase competiti-
va, nas semanas que antecedem 
competições importantes (des-
contado o período final de ajuste, 
no qual o volume de treinamento 
é reduzido para propiciar super-
compensação ao atleta, i.e., pe-
ríodo de tapering ou polimento), 
o treinamento deve simular a 
demanda da competição, e isso 
envolve não apenas o que ocor-
re durante a luta, mas também o 
que é feito no intervalo entre as 
lutas (ou seja, como será feita a 
recuperação do atleta nesse pe-
ríodo). Desse modo, nem sempre 
os trabalhos complementares - 
que possuem sua relevância em 
outras fases – substituirão ade-
quadamente o bom e velho tra-
balho no tatame.

EmErson Franchini
Graduado, Doutor e Livre- 

Docente pela Escola de Educa-
ção Física e Esporte da Universi-
dade de São Paulo (EEFE-USP); 

Docente do Departamento de 
Esporte da EEFE-USP; Coorde-
nador do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Lutas, Artes Mar-
ciais e Modalidades de Combate 

da EEFE-USP

esportesdecombate.blogspot.com

TREInAmEnTO DE ALTO REnDImEnTO nO JIU-JITSU
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mAGnÉSIO

Roberta Poltronieri
Nutrição Clínica e Esportiva

CRN 25069
Tel.: 11 8109-0674

roberta.poltronieri@hotmail.com

O estresse muscular pode ser ocasionado por oxi-
dação das células através da ação dos radicais livres 
produzidos intensamente durante a atividade física e 
em menor quantidade quando estamos em repouso. 
Os radicais livres estão associados ao processo de 
envelhecimento e o magnésio auxilia na diminuição 
desse processo de degradação celular preservando 
a integridade do DNA, por isso tem sido muito divul-
gado na mídia como potente rejuvenescedor. 

Algumas pesquisas mostram que pessoas estressa-
das e competitivas que vivem sob pressão têm defi-
ciência de magnésio muscular, portanto uma inges-
tão adequada do mineral ajuda a manter as artérias 
relaxadas, a pressão arterial baixa e os batimentos 
cardíacos regulares.

Para saber se a suplementação será eficaz, o me-
lhor é investigar a qualidade da alimentação e dosar 
o mineral no exame de sangue. Mas é necessário 
saber que nem sempre o resultado é preciso, porque 
não mostra a distribuição e a concentração real uma 
vez que a maior parte do magnésio encontra-se nos 
ossos e músculos e não no sangue. 

Encontrado na forma de cápsulas, líquido ou em 
pó, o cloreto de magnésio tem sido usado como su-
plemento por sugerir que o cloro melhora sua ab-
sorção. 

A dose de magnésio diária por suplementação 
não deve ultrapassar o limite recomendado pela DRI 
(Dietary Reference Intakes) com valores diferentes 
para homens e mulheres.

Para saber como anda sua ingestão de magnésio 
converse com seu médico ou nutricionista, pois é 
maneira mais segura de obter os benefícios de uma 
possível suplementação.

O magnésio é um mineral que está presente em ossos, músculos, 
tecidos moles e participa de mais de 300 reações enzimáticas. 
Entre essas reações inclui-se o metabolismo da glicose, proteí-
na e gordura. Sua principal função é atuar na formação de ATP 

(molécula que libera energia no músculo). Atua ativamente na absorção 
do cálcio, potássio, fósforo, e outros sais minerais, é fundamental na trans-
missão de impulsos nervosos e favorece o bom funcionamento muscular. 

A falta de magnésio no organismo pode resultar em câimbras e espasmos 
musculares, fadiga, irritabilidade, insônia, hipertensão, tremor, anorexia, 
náuseas e vômitos, e em mulheres, pode acentuar os sintomas da TPM. Há 
estudos que relatam os possíveis efeitos benéficos do magnésio em relação 
ao controle do diabetes e sensibilidade à insulina. Muitas vezes a falta de 
magnésio não ocorre por carência na ingestão, e sim pela deficiência de 
sua absorção por problemas renais, alcoolismo ou 
baixa ingestão de energia e de proteínas.

A ingestão diária de magnésio difere para homens 
e mulheres de acordo a faixa etária e varia em torno 
de 350mg por dia, porém em países industrializa-
dos, estudos mostram que a população não ingere 
a quantidade adequada, fato que associa a carên-
cia de magnésio ao surgimento de diversas doenças 
crônicas. Seu consumo em excesso por suplementa-
ção tem como sintoma inicial diarréia e alteração do 
ritmo cardíaco.

Presente em diversos alimentos, apresenta maio-
res concentrações nos vegetais folhosos verdes escu-
ros (couve e espinafre), nas frutas (banana, abacate 
e cacau), nas oleaginosas e sementes (nozes, casta-
nhas, amêndoas, semente de abóbora), nos grãos e 
cereais integrais (granola, arroz integral, farelo de 
milho, cevada, gérmen e farelo de trigo, aveia) e 
nas frutas secas. Algumas vitaminas como A, D e B6 
melhoram a absorção.

Atletas que consomem altos valores energéticos 
diariamente geralmente conseguem suprir a ne-
cessidade de magnésio diária, claro que, de acor-
do com a qualidade da alimentação. Praticantes de 
modalidades com categorias divididas de peso como 
Judô e Jiu-Jitsu tendem a consumir valores abaixo 
do recomendado. Devido à demanda de treinos, os 
atletas também apresentam maior perda de magné-
sio pelo suor e pela urina, portanto necessitam de 
um adicional de 10 a 20%. A suplementação não é 
um recurso ergogênico, ou seja, não favorece me-
lhora da performance em atletas, mas a deficiência 
pode ocasionar fadiga precoce, câimbras, e maior 
risco de lesões por aumento de inflamações e es-
tresse muscular.
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