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Editorial

A FAIxA Do JIU-JITSU

Muitos me perguntam sobre a faixa do 
Jiu-Jitsu.

Nunca vi uma literatura que me ex-
plicasse exatamente sobre as nossas fai-
xas mas, segundo meu Pai, que dizia ter 
aprendido com o Mestre George Gracie, 
a ponta da nossa faixa caracteriza nossa 
luta.  É preta, nas coloridas, pois indicam 

nosso objetivo de chegar à faixa preta, e vermelha na faixa pre-
ta, pois continuam a indicar o nosso anseio de um dia sermos 
faixa coral. As duas listras mais grossas que margeiam os graus 
nos classificam como professores e não nos deixam esquecer de 
onde viemos, da faixa branca.

Quanto ao lado em que a ponta da nossa faixa deve perma-
necer, dizia meu Pai que o Mestre George Gracie sempre orien-
tou para que ficasse do lado direito, no sentido horário, cres-
cente, e da evolução das coisas. Segundo os antigos, de acordo 
com os “Chakras”, a capitalização de energias vitais dá-se da 
direita para a esquerda, recarregando nossas energias de modo 
harmonioso e rotativo, se levarmos em consideração que nosso 
paletó de kimono sempre tem o lado esquerdo por cima do di-
reito, faz sentido termos a ponta da nossa faixa para a direita.

Outra característica que aprendi é de que nunca se amarra 
a faixa, que desprendeu-se durante uma luta, de frente para o 
seu adversário, sempre deve-se dar as costas neste momento, 
além da não transferência de energia do seu corpo para o seu 
adversário, ao abrir o kimono para iniciar a amarração, mostra-
-se respeito e o não preparo para a continuidade do combate. 

O aperto de mão simboliza não só o início da luta, como o 
compromisso de respeito aos seus conhecimentos. Fica estabe-
lecido neste momento que você irá aos limites da sua capaci-
dade de resistência, e se você for superado, ao toque de mão, 
batendo, ou a qualquer sinalização verbal, a luta será interrom-
pida sem dano à sua integridade física.

Otavio de Almeida
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Faixa Preta

Adulto
• Stefano Correa (A.O.A.) 
• Darlene da Silva Paes (ACJJ)

Master
• Humberto Rocha Pereira (ACJJ 

Team)

Senior
• Sergio Ricardo Nunes Ribeiro 

(Nucleo Academia)

Super Senior
• Hernandes Pereira da Silva 

(Barbosa JJ)

Faixa MarroM

Adulto
• Renan Augusto Ribeiro do Nas-

cimento (Bonsai JJ)

Master
• Edson Matos Teixeira (Guigo JJ)
Senior
• Douglas Gomes Ribeiro (Guri JJ)
Super Senior
• Flavio Pedro da Rocha (Liga 

Oeste)

Faixa roxa
Adulto
• Igor Gregorio Schneider (PSL-

PB/Cicero Costha) 
• Caroline de Almeida Casadei 

(Checkmat)
Master
• Kayode Adegeye (Cia Paulista)
• Claudilene Albino da Silva 

(Guigo JJ)
Senior
• Jeferson D. de Lima (Central JJ)
Super Senior
• Anderson Luis de  

Alvarenga Nascimento  
(Competition)

Faixa azul
Juvenil
• Paulo Gabriel Martins 

da Costa (Dida JJ)
Adulto
• Leonardo de Almeida  

e Mello (Barbosa JJ)
• Renata Marinho 

Moreira (Alliance)

Master
• Eduardo da Silva Lima (Julio 

Pinheiro JJ)
Senior
• Emerson Fernando de Lima 

(Bonsai JJ)
Super Senior
• Cassiano Vissoto Santos (Ryan 

Gracie)

Faixa Branca
Juvenil
• Pablo Batista De Almeida (ACJJ) 
• Megan Julia Sutton (Kirby - 

Barbosa JJ)
Adulto
• Marcio Antonio Pires Junior 

(Charles Duende JJ)
• Thamara Ferreira Silva  

(Checkmat)
Master
• Daniel De Lima Silva (Liga 

Oeste)
Super Senior
• Raimundo dos Santos Santiago 

(Godoi JJ)
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Capa

Homenagear nossos ído-
los do Jiu-Jitsu que já se 
foram não nos deixa es-
quecer o quanto foram 

importantes para nós e o quanto 
fizeram pelo nosso esporte, mas 
poder homenageá-los em vida e 
ainda ouvir deles as palavras de 
agradecimento, NÂO TEM PREÇO!

Assim foi na I Etapa do Campe-
onato Absolutos quando o Gran 
Mestre Oswaldo Carnivalle su-
biu no tatame tendo á sua fren-
te todos os atletas competidores 
perfilados e recebeu, das mãos 
do Mestre Otavio de Almeida, o 
Troféu que levou seu nome, con-
seguindo inclusive total silêncio 
para ouvir seus agradecimentos 
e palavras de estímulo à todos 
devido ao baixo tom de sua voz. 
Ele pôde também comprovar o 
tamanho de sua popularidade e 
o quanto é amado e respeitado 
por todos, após ser longamente 
aplaudido.

Vida longa ao querido Gran 
Mestre Oswaldo Carnivalle !



aBsoluto Faixa Preta 
adulto

Ricardo Evangelista e Rafael Lo-
vato Jr fizeram campanhas avas-
saladoras, vencendo os oponen-
tes com superioridade. Na final 
entre ambos, Evangelista, que ha-
via feito muito mais lutas na sua 
categoria que Lovato, que perde-
ra a categoria nas quartas-de-fi-
nal, parecia com menos energia 
e isso fez a diferença. Na metade 
da luta Lovato, que havia puxado 
para a guarda, consegue raspar e 
os dois pontos o colocaram muito 
à frente de Evangelista, que ten-
tou durante o tempo restante ras-
par, mas em nenhum momento 
chegou a ameaçar Lovato. Final 

de luta: o norte-americano Rafa-
el Lovato Jr conseguiu vencer por 
2x0, um feito inédito na história 
do Jiu-Jitsu, pois um americano 
consegue se sagrar Campeão Bra-
sileiro de Jiu-Jitsu 2013 CBJJ, lem-
brando que Lovato foi o segundo 
estrangeiro a vencer uma catego-
ria de Campeonato Mundial de 
Jiu-Jitsu Adulto Faixa Preta IBJJF.

acabou alí. Pablo campeão bra-
sileiro finalizando em triângulo o 
duríssimo Carlos Holanda.

categoria Faixa Preta 
adulto Pena

Mario Reis veio de 2 lutas, a 
primeira contra Edson Oliveira, 
onde finalizou após pegar as cos-
tas. Já a segunda, contra Izaque 

Por ALCF

A Confederação Brasileira de 
Jiu-jitsu realizou, pela primeira 
vez em São Paulo, o campeona-
to mais prestigioso em território 
nacional! O “palco” desta grande 
realização foi, mais uma vez, o 
Ginásio José Correa, de Barueri, 
perfeitamente capacitado para 
receber eventos de tal magnitude 
graças às suas amplas e moder-
nas instalações e ao seu espaço 
totalmente funcional.

Grandes nomes do Jiu-Jitsu 
mundial estiveram presentes e 
protagonizaram excelentes com-
bates, disputados minuto a minu-
to debaixo de forte torcida, alguns 
inclusive com grandes reviravol-
tas nos últimos segundos....coisas 
que só se vêem em grandes even-
tos como este.

A CBJJ e a FPJJ uniram os esforços 
para obter excelentes resultados: 
os árbitros e mesários das duas en-

tidades trabalharam em conjunto, 
sob a supervisão dos professores 
Alvaro Mansur, auxiliado pelo pro-
fessor Jeremias Cassemiro . 

Esperamos que este seja o pri-
meiro de muitos eventos a cargo 
desta parceria vitoriosa entre a 

CBJJ e a FPJJ realizados em São 
Paulo, e que mais campeonatos 
desta importância possam vir a 
fazer parte do nosso calendário

O Campeonato Brasileiro de 
2014 também será aqui e, com 
certeza, vai ser ainda melhor !                                                                                                                                 

Julio Lacerda, editor e locutor  
do Portal do Jiu-Jitsu nos comenta 
algumas lutas:

Fez história!Por ALCF

categoria Faixa Preta 
adulto galo:

Ivaniel Cavalcante (Checkmat) 
puxou para a guarda logo no início 
da luta e, aos 4 minutos, aproxima-
damente, conseguiu a raspagem e 
manteve a pressão por cima até o 
final da luta, vencendo Felipe Cos-
ta (Brasa) por 4 x 0 e ficando com o 
título da categoria galo.

categoria Faixa Preta 
adulto PluMa:

Pablo Silva começou puxando 
para a guarda e Carlos Holanda 
se encolheu e ficou um bom tem-
po. Aos 4 minutos, o árbitro foi 
punindo até a 3º punição, aonde 
decorreu em 2 pontos a favor de 
Pablo. A situação forçou Holan-
da a atacar e, ao cair novamente 
dentro da guarda de Pablo, este 
encaixou um triângulo e a luta 

Paiva, foi disputadíssima até os 
últimos instantes e, numa virada 
sensacional, que acabou confun-
dindo o árbitro, onde acabou não 
assinalando uma raspagem para 
Izaque Paiva, a vitória ficou com 
Mario Reis.

Leonardo Saggioro fez 3 lutas 
antes da grande final, vencendo 
com sua estratégia de quando caia 
na guarda, sedia a raspagem e fa-
zendo guarda resolvia a luta ali.

Na final, Mario puxou para 
a guarda e ficou a luta toda de 
guarda fechada, evitando arriscar 
abrir e partir para uma variação 
de posição. Faltando 1 minuto 
para o término da luta, Saggio-
ro, numa investida forte pra cima 
de Mario Reis, conseguiu abrir a 
guarda e engolir uma das pernas 
quase conseguindo a posição de 
meia-guarda, porém sem o bra-
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ço esgrimado, não caracterizando 
vantagem. A luta terminou empa-
tada e, na decisão dos árbitros, a 
vitória ficou com Saggioro.

categoria Faixa Preta 
adulto leve

Os atletas da Alliance, Michael 
Langhi e Juan Caio protagoniza-
ram os dois lados da chave. Langhi 
passou por dois atletas, no se-
gundo confronto, contra Antônio 
Clivelari, o “Juninho” foi parelho 
até o sexto minuto, porém, a par-
tir dali, Langhi superou seu opo-
nente imprimindo um ritmo ainda 
mais forte, conquistando as costas 
e finalizando em estrangulamen-
to logo em seguida.

No outro lado da chave, Juan 
Caio e Theodoro Canal desenro-
laram uma verdadeira batalha, 
mas a guarda de Juan prevaleceu 
sobre a passagem de Theodoro, 
vencendo nas vantagens por 4x1.

categoria Faixa Preta 
adulto Médio

Categoria também protagoni-
zada por dois atletas da mesma 
equipe, ambos da Barbosa JJ, co-
nhecida agora como B9 JJ. Murilo 
Santana e Adriano Silva.

Murilo, aparentando não estar 
nos seus melhores dias, venceu os 
oponentes com pontuação acirrada 
e, na semifinal contra Gustavo Jun-
queira, que já o havia vencido em 
um passado recente, numa compe-
tição de Submission. A luta foi dura, 
porém, no pano as coisas são bem 
diferentes e, puxando para a guar-
da fechada, Murilo venceu na deci-
são dos árbitros. Gustavo tentou o 
tempo todo abrir a guarda para co-
locar uma pressão, mas não abalou 
em nenhum momento a consistente 
guarda de Murilo Santana.

No outro lado da chave, Adria-
no Silva venceu por pontos as suas 
lutas e, na semifinal contra Thiago 
Rocha, que estava num dia inspi-
rado, travou uma verdadeira ba-
talha. Adriano começou aplicando 
uma bonita queda em single-leg, 
caindo dentro da meia-guarda de 
Thiago, e ganhou uma vantagem 
por conseguir esgrimar o braço e, 
faltando 1 minuto para o final da 
luta, Thiago correu para as cos-
tas de Adriano, com um gancho 
colocado e foi até o final da luta 
tentando colocar o segundo para 
passar à frente no placar, mas seu 
oponente não permitiu e defen-
deu bem a posição, vencendo a 
luta ao término do tempo.

Na homologação do resultado 
na luta final, com ambos finalis-
tas no centro do tatame, Murilo 
Santana foi dado como campeão 
e Adriano vice.

categoria Faixa Preta 
adulto Meio – Pesado

Categoria decidida entre Rodrigo 
Fajardo e Tarsis Humphreys, que 
não precisou lutar a semifinal con-
tra Felipe “Preguiça”, que venceu 
Renato Cardoso nos pontos, mas 
não teve condições de enfrentar 
Tarsis por ter resistido à uma chave 

de pé aplicada por Renato na luta anterior, saindo da 
luta lesionado, não tendo condições de prosseguir na 
chave. Do outro lado, Rodrigo Fajardo fez lutas dispu-
tadas, vencendo sempre por pontuação acirrada e na 
final não foi diferente contra Tarsis, onde impôs seu 
jogo de guarda e esteve sempre ditando o ritmo e no 
final, quando estava à frente no placar, encaixou uma 
guarda 50 \50 bloqueando toda a movimentação de 
Tarsis, que acabou não evoluindo na luta e a vitó-
ria ficou com Rodrigo Fajardo, tornando-se campeão 
brasileiro da Meio Pesado.

categoria Faixa Preta adulto Pesado
Categoria repleta de atletas e entre eles Rafael Lo-

vato Jr, que havia pulverizado seus adversários no 
dia anterior na disputa pelo absoluto se credencian-
do para a final, porém acabou ficando nas quar-
tas de final perdendo para Dimitrius Souza, numa 
luta disputadíssima. Na final, Dimitrius puxou para a 
guarda contra Leonardo Maciel, que se manteve por 
cima o tempo todo, tentando passar a guarda e, no 
final, a luta acabou empatada e, na decisão dos ár-
bitros, Dimitrius acabou se sagrando campeão bra-
sileiro da categoria pesado faixa preta adulto 2013.
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categoria 
Faixa Preta 
adulto suPer 
Pesado

A categoria super 
pesado foi decidida 
entre a forte guar-
da de Leonardo 
Nogueira contra o 
jogo solto de pas-
sagem de guarda 
de João Gabriel, 
que impressionou 
pela movimenta-
ção quando flutua-
va sobre a guarda 
de Léo Nogueira. Com uma movi-
mentação de quadril característica 
dos pesos mais leves, João Gabriel 
foi acumulando vantagens para 
vencer seu oponente.

categoria Faixa Preta 
adulto PesadíssiMo

Luta entre os mais pesados 
das categorias, atletas altos 
com guardas elásticas, Ricardo 
Evangelista e Rodrigo Cavaca 
travaram uma batalha digna de 
gigantes, porém Ricardo Evan-
gelista impôs e ditou o ritmo 
tentando passar a guarda de 
Cavaca, que ao final encaixou 
sua habitual chave de pé, mas 

Evangelista resistiu até o final do 
tempo da luta, ficando com a vi-
tória por vantagens.

Master Preta 
Destaque para Eduardo Santoro 

pois, em suas lutas, mostrou bus-
car sempre a finalização, mesmo 
com larga margem de pontuação 
à frente de seus oponentes, não 
poupou energia e sobrou na cate-
goria médio, finalizando seus três 
adversários. 

senior Preta
Absoluto vencido por Luciano 

Nucci “Casquinha”, que também 
venceu sua categoria, certamente 

foi destaque por um 
atleta leve vencer 
uma categoria re-
pleta de gigantes.

Ainda na catego-
ria Senior, porém no 
peso pesado, que foi 
protagonizada pelos 
atletas Fabio Pinhei-
ro, O “Padeiro” que 
venceu Sergio Hen-
rique (GFTeam), de-
pois Rodrigo Bernar-
des e do outro lado 
da chave Roberto 

Godoi, que passou por Carlos 
Leal (Carson Gracie) e depois 
Ivan Danlewtcz, que até endu-
receu a luta partindo para a po-
sição de Fifty e se enroscando 
em Roberto, mas com seu jogo 
consistente de passagem de 
guarda, com o joelho à frente e 
matando a gola cruzada de seu 
oponente colando-o no chão, 

Pré-MiriM
1 - Infight JJ - 12
2 - Pantera Negra - 12
3 - Barbosa JJ e MMA - 10

MiriM
1 - Projeto Drive-In - 42
2 - Gracie Barra - 24
3 - Barbosa JJ e MMA - 15

inFantil
1 - Gracie Barra - 52
2 - Projeto Drive-In - 46
3 - CheckMat - 31

Resultados poR equipes

inFanto-Juvenil
1 - Gracie Barra - 67
2 - Gracie Humaita - 63
3 - CheckMat - 51

Juvenil
1 - Gracie Barra - 34
2 - Ryan Gracie Team - 33
3 - CheckMat - 31

adulto
1 - Alliance - 77
2 - CheckMat - 70
3 - Nova União - 55

Master & senior
1 - Alliance - 156
2 - Nova União - 1553 
3 - Gracie Barra - 142

FeMinino
1 - Alliance - 85
2 - Gracie Barra - 60
3 - CheckMat - 30

estreantes
1 - Nova União - 40
2 - Gracie Barra - 32
3 - Otávio de Almeida - 29

Godoi venceu e se credenciou 
para mais uma final, sendo que 
recentemente, havia vencido o 
peso e absoluto do Pan de Jiu-
-Jitsu da IBJJF 2013, impondo 
um jogo muito forte de pres-
são, mostrando que continua 
duro.

A final foi uma tradicional luta 
de guarda contra passagem, até 

os 4 minutos de luta, sendo que 
a luta nessa categoria é de 5 mi-
nutos cronometrados, tudo in-
dicava que o jogo de passagem 
de Roberto Godoi prevaleceria, 
mas nos segundos finais, “Padei-
ro” consegue raspar e se manter 
dentro da guarda de Roberto até 
o fim da luta, sagrando-se cam-
peão brasileiro 2013.
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categoria aBsoluto
roxa FeMinino adulto

Categoria disputada por muitas atletas, onde 
notamos um fato inusitado na luta final. Pela dis-
puta da medalha de ouro, uma atleta do estado 
do AM contra uma atleta do RS, ou seja, do Oia-
poque ao Chuí. Foram elas: Jéssica Oliveira (Gra-
cie Barra AM) contra Monique Medeiros (Alliance). 
A luta desenrolou com Monique ditando o ritmo 
o tempo todo, puxando sempre para sua guarda 
aberta e partindo para o berimbolo acumulando 
vantagens em cima de Jéssica, que tentava a todo 
momento passar a guarda. Faltando um minuto 
para terminar a luta, Jéssica conseguiu uma po-
sição por cima, que ameaçou a duríssima guarda 
de Monique, que conseguiu se movimentar bem, 
repor e em seguida, uma raspagem, consolidou 
sua vitória. Monique se tornou campeã brasileira 
de Jiu-Jitsu categoria faixa roxa absoluto adulto 
Feminino 2013 CBJJ.

pReta / adulto 
galo
Ivaniel Cavalcante de Oliveira (CheckMat)

PluMa
Pablo da Silva Santos (Gracie Barra)
Angelica Vieira Ferreira (Atos Jiu-Jitsu)

Pena
Leonardo Fernandes Saggioro (Brazilian Top Team)

leve
Juan Caio Kamezawa da Silva (Alliance)
Luiza Monteiro Moura da Costa (PSLPB Cicero Costha)

Médio
Murilo Silva Ferreira de Santana (Barbosa JJ e MMA)
Luanna Alzuguir Marton Moraes (Alliance)

Meio Pesado
Rodrigo Fajardo (Gracie Barra)
Diana de Souza de Menezes (Bon Sai JJ)

Pesado
Dimitrius Soares Souza (Alliance)
Fernanda Mazzelli Almeida Maio (Striker JJ / Góes)

suPer Pesado
João Gabriel de Oliveira e S. Rocha (Soul Fighters BJJ)
Luzia Carmem Santana P. Fernandes (Gracie Barra)

PesadíssiMo
Ricardo Ferreira Evangelista (GF Team)
Maria do Carmo Paixão Teixeira (De La Riva JJ)

aBsoluto
Rafael Lovato Jr. (Ribeiro Jiu-Jitsu)
Luanna Alzuguir Marton Moraes (Alliance)

absolutos 

azul
Adulto
Esdras Barbosa da Silva Mendes 
(CheckMat)
Géssica da Fontoura Ventura 
(Alliance)
Master
Wagner Feliciano da Costa (Arte 
Livre Jiu-Jitsu)
Lucycarla Amaral Silva (Assoc. 
Bushikai de Jiu-Jitsu)

roxa
Adulto
Fernando Andrade dos Reis 
(Alliance)
Monique Medeiros Elias (Alliance)
Master
Vander C. Francisco (Gracie Barra)
Simone Nalin Ogaki Tomasausk 
(Nova União)

MarroM
Adulto
Paulo Henrique Bordignon Miyao 
(PSLPB Cicero Costha)
Ariadne de Oliveira (Gracie Bar-
ra)
Master 
Thiago Delecavo Oste Salim (Cia 
Paulista)
Ewelyn Arruda (Alliance)
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ETAPA DO CIRCUITO
PAULISTA ABERTO

O início da competição foi marcado pelo 
mais puro Espirito Esportivo, com um 
combate entre o Paratleta André Fisher 
Faixa Azul da Piu JJ/ Competition e Dou-

glas Yassuda Faixa Preta Da Infight JJ, que mostra-
ram mais uma vez que o Jiu-jitsu é um Esporte de 
inclusão e acessível a todos aqueles interessados em 
se desenvolver física e espiritualmente.

Gostaríamos também de destacar a participação 
feminina em geral, que vem aumentando notoria-
mente seu nível técnico e protagonizando lutas de 
deixar qualquer atleta do masculino com inveja, em 
combates bem movimentadas e, na maioria das ve-
zes, terminado em finalização, fato não tão comum 
até bem pouco tempo atrás. Nossas atletas tem se 
destacado inclusive em Campeonatos Internacio-
nais, provando que elas não querem mais deixar 
nada a desejar aos homens. 

Parabéns à todas pela força de vontade!

II

Faixa pReta
adulto
• Pena - Isaque Alberto de Oli-

veira Paiva (Academia Saikoo)
• Leve - Rafael Naves de Carva-

lho (Núcleo Academia)
• Médio - Stefano Correa 

(A.O.A.)
• Meio Pesado - Luis Carlos Mar-

ques Damasceno (Godoi JJ)
• Pesado - Diogo Almeida (Ryan 

Gracie)
• Super Pesado - Phillipe Cesar 

Spakauskas (Liga Oeste)
• Pesadíssimo - Kitner Moura 

(Ryan Gracie)

Faixa MaRRoM
adulto
• Pluma - Eduardo Ventura Ma-

teus (Checkmat)
• Pena - Nicolas Welker (Ryan 

Gracie)
• Leve - Daniel da Silva Siqueira 

(Liga Oeste) 
Jessica Cristina (Gracie Miqui-
nho)

• Médio - Ricardo Rocha Lima 
(Barbosa JJ)

• Meio Pesado - Anderson Luis 
(ACJJ) 

• Pesado - Gustavo Almeida 
Silva (Ryan Gracie)

• Super Pesado - Gabriel Mota 
Mercez (Guri JJ)

• Pesadíssimo - Mateus de Oli-
veira (Alliance)

Faixa Roxa
adulto
• Galo - Jose Fernando da Silva 

(Cia Paulista)
• Pluma - Carlos Henrique Vian-

na de Andrade (Alliance)
• Pena - Nielton Mendes (PSLPB/ 

Cícero Costha) 
Tatiana Cavalcante de Oliveira 
(Checkmat)

• Leve - Wellington Pesce (Ryan 
Gracie) 
Juliana Maira Moreira dos San-
tos (Checkmat)

• Meio Pesado - Guilherme Au-
gusto Soares Santos (Alliance) 
Lais Sabatha (Ryan Gracie)

• Pesado - Flavio Junqueira 
(Alliance)  
Jaqueline Sacramento Barbosa 
(Checkmat)

• Super Pesado - Elton Luiz Pos-
sani (Mamutte Fight Team) 
Claudilene Albino da Silva 
(Guigo JJ)

• Pesadíssimo - Silvio Cesar Pei-
xoto (Brasa JJ)

Faixa azul
Juvenil
• Galo - Vinicius Franco de Sou-

za (Cia Paulista)
• Pluma - Victor de Moraes Car-

valho (Cia Paulista)
• Pena - Italo Moura de Azevedo 

(Núcleo Academia) 
Giovanna Duarte Eburneo 
(Gracie Miquinho)

• Leve - Paulo Gabriel Martins 
da Costa (Dida JJ)

• Médio - Renato Canuto (Tio 
Chico JJ)

• Meio Pesado - Luan Gustavo 
Frasson (Checkmat) 
Stefani Crystine Matos de Sou-
za (Checkmat)

• Pesado - Ericson Assis da Silva 
(Liga Oeste) 
Leticia Mauser Pereira (Acade-
mia Saikoo)

• Super Pesado - Elvis Carlos 
Nascimento (EOFC/Integração)

• Pesadíssimo - Mauro Dall Ami-
co de Angelis (Tio Chico JJ)

adulto
• Galo - Thierry Almin Keanu 

Santana (Dida JJ)
• Pluma - Caio Henrique de 

Lima Wolga (Alliance)  
Thamires Diogenes de Aquino 
(Projeto Cia Paulista)

• Pena - Willian Salvino (Ryan 
Gracie) 
Nathalia Zumba (Ryan Gracie)

• Leve - Wanderson Cardoso 
(Alliance) 
Luciane dos Santos Silva (Gra-
cie Barra-SP)

• Médio - Johnson Tosini (Gracie 
Barra-SP) 
Thina Sanches (Ryan Gracie)

• Meio Pesado - Rodrigo Vieira 
Cardoso (Godoi JJ) 
Emilly Alves Silva (Alliance) 

• Pesado - Gabriel T. Goes (A.O.A.) 
• Super Pesado - Ricardo Rodri-

gues Bezerra (Irmãos Cruz JJ)
• Pesadíssimo - Luis Paulo Lima 

Santos (Bonsai JJ) 
Fabiana Bezerra (Gracie Barra)

MiriM Branca
• Leve - Thomas Martins Santos 

(Guigo JJ)

MiriM colorida
• Pluma - Samara Uno Maiolino 

(IFC - Itaim Fight Center) 
• Leve - Herculis Mizael dos San-

tos Adami (Alliance)

inFantil a Branca
• Pluma - Iago Aparecido Dias dos 

Santos (Associação Pessoa/JP) 
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adulto

1- Ryan Gracie
2- Check Mat
3- Yamashiro JJ
4- Peso Pesado JJ 
5- Barbosa JJ

Resultados poR equipes - iNFaNtil e adulto bRaNCa

Juvenil Masculino 
e FeMinino

1- Check Mat
2- Tio Chico JJ
3- Ryan Gracie
4- ACJJ
5- Alliance

Master, senior/ 
suPer senior

1- Ryan Gracie
2- Colisão JJ
3- Careca JJ
4- Godoi JJ
5- Arena Behring JJ

MiriM, inFantil 
a e B, 
inFanto a e B
1-  Barbosa JJ
2- Ryan Gracie
3- Bonsai JJ
4- Alliance
5- Tio Chico JJ

adulto
Masculino
1- Ryan Gracie
2- Alliance
3- A.O.A
4- Liga Oeste
5- PSLPB/Cicero Costha

Resultados poR equipes - GRaduados

Master
Masculino
1- Check Mat
2- Alliance
3- Charles Duende JJ
4- Dida JJ
5- Colisão JJ

senior
suPer senior
1- Ryan Gracie
2- Alliance
3- Barbosa JJ
4- Check Mat
5- Competition

adulto 
FeMinino
1- Check Mat
2- Ryan Gracie
3- Gracie Barra
4- Alliance
5- Yamashiro JJ

• Leve - Caua A. Matos (Bonsai JJ)
• Super Pesado - João Victor Nu-

nes Rocha (IFC/Barbosa JJ)

inFantil a colorida
• Pluma - Thiago Peixoto de Cas-

tilho Frazao (Tio Chico JJ)
• Leve - Wesley Lang Marchi 

Salvador (Bonsai JJ)
• Meio Pesado - João Vitor M. 

Sartori (Gracie Humaita)
• Super Pesado - Gustavo Thier-

ry de Souza Silva (IFC - Itaim 
Fight Center)

• Pesadíssimo - Patrick Santos S. 
Gomes (Projeto Social Cipë)

inFantil B Branca
• Pluma - Felipe S. da Costa 

(A.O.A. Salto)
• Leve - Matheus Henrique San-

tos (Gracie Miquinho)
• Meio Pesado - Vitor Silva Rosa 

(Alliance) 
Julia Santos (Tio Chico JJ)

• Super Pesado - Maria Luiza 
Valentin dos Santos (Projeto 
Social Cipë)

• Pesadíssimo - Matheus Santos 
(Ryan Gracie)

inFantil B colorida
• Pluma - Oilson Valdenei Alvim 

Junior (Irmãos Cruz)
• Leve - Luiz Guilherme Matos 

dos Santos (Checkmat) 
Thais Novais Fernandes da 
Silva (Checkmat)

• Meio Pesado - Breno Santana 
Paulo (Checkmat) 
Rubia Romão (Barbante JJ)

• Super Pesado - Caua Athus 
Diniz de Oliveira (Bonsai JJ)

• Pesadíssimo - Everton de Souza 
Araújo (IFC / Barbosa JJ) 
Beatriz Cristina de Souza Silva 
(IFC - Itaim Fight Center)

inFanto a Branca
• Pluma - Denis Santana Vera 

(Projeto Cia Paulista) 
• Leve - Giovanni Lemos Ferreira 

(Peso Pesado Gold Team)
• Meio Pesado - Thiago Camar-

go (Ryan Gracie) 
Nicoly Nicomedes (Ryan Gracie)

• Super Pesado - Matheus Bueno 
(Ryan Gracie)

• Pesadíssimo - Gabriel Kato 
Inocencio (Alliance) 
Manuella Kersting Frediani (Cia 
Paulista)

inFanto a colorida
• Pluma - Rafael Junior da Silva 

(Abu Brothers Gold Team) 
Carolina Barusso de Oliveira 
(Barbosa JJ)

• Leve - Lucas Castilho (Bonsai JJ)
• Meio Pesado - Kaue Vinicius da 

Silva Lima (Falange JJ)
• Super Pesado - Lucas Santos 

de Oliveira - (IFC/Barbosa JJ)
• Pesadíssimo - Patrick Pincerno 

Coutinho (IFC/Barbosa JJ) 
Maria Eduarda (Ferrari Team)

inFanto B Branca
• Galo - Guilherme Palacio Lima 

(Irmãos Cruz)
• Pluma - Anderson Alves Araujo  

(IFC/Barbosa JJ)
• Pena - Rafael Amorim Costa 

(PSLPB/Cicero Costha)
• Leve - Gustavo Oliveira Delmi-

glio (Peso Pesado Gold Team)
• Médio - Lucas Hiro Hatanaka 

(Nova Força Team)
• Meio Pesado - Matheus Cons-

tantino (Ryan Gracie) 
Nathalia Marcal (Ryan Gracie)

• Super Pesado - Filipe Poltronieri 
Piccolo (Peso Pesado Gold Team) 
Gabriela Bispo (Ryan Gracie)

• Pesadíssimo - Junior Bispo 
(Ryan Gracie)

inFanto B colorida
• Galo - Leonardo Araújo de 

Alencar (C.L.D.)
• Pluma - Gabriel Aparecido 

Dias dos Santos (Associação 
Pessoa/JP)

• Pena - Ricardo Rodrigues Silva 
(Academia Saikoo) 
Barbara Alcantara Krivochein 
(Irmãos Cruz JJ)

• Leve - Kaique C. S. Santos (IFC  
Itaim Fight Center)

• Médio - Willian S. do Prado 
(Companhia Jiu-Jitsu Atlântico) 
Gabrielly Ellem Dantas dos 
Santos (Guigo JJ)

• Meio Pesado - Felipe Makoto 
(Ryan Gracie) 
Leticia Yuka Chubaci Murakami 
(Godoi JJ)

• Pesado - Lucas Teles Marchi 
(Gracie Miquinho)

• Super Pesado - Joao Vitor Nas-
cimento dos Santos (Bonsai JJ)

• Pesadíssimo - Weber Germano 
da Silva (Cia Paulista) 
Taina de Angelo (A.O.A. Bauru)

Juvenil Branca
• Galo - Josue Matos (Ryan Gracie)
• Pluma - Thalisson Douglas 

Viana Menezes (ACJJ) 
• Pena - Juan Jesus (Ryan Gracie) 

Nataly Thalya Medeiros Silva 
(A.O.A Herman)

• Leve - Wellington Serafin Nas-
cimento (Alliance)  
Hadryele Tavares Santos de 
Oliveira (Checkmat)

• Médio - Maxwel Rodrigues de 
Carvalho (Alliance)  
Lara Parra (Ryan Gracie)

• Meio Pesado - Jonas Martins 
Cavalcante (Colisâo JJ)

• Pesado - Andre Luiz Novais 
Porfirio (Tio Chico JJ)

• Pesadíssimo - Pablo Batista de 
Almeida (ACJJ) 
Amanda C. A. da Silva (Guri JJ)

adulto Branca
• Galo - Andre Raul Ribeiro Ma-

chado (Guigo JJ) 
Wanessa Alberto Augusto (De-
mian Maia)

• Pluma - Diego Santos de Lima 
(Barbosa JJ)  
Vitoria Junqueira (Ryan Gracie)

• Pena - Claudio Augusto de 
Oliveira (Checkmat) 
Karina Pereira Borges (Peso 
Pesado Gold Team)

• Leve - Felipe Seiji Morais Ka-
wahara (Yamashiro JJ) 
Carina G. Macedo (Yamashiro JJ)

• Médio - Ayrton Senna Almeida 
(A.O.A Herman) 
Thamara F. Silva (Checkmat)

• Meio Pesado - Lourecy Felipe 
(Ryan Gracie) 
Amanda Marina Tavares (Peso 
Pesado Gold Team)

• Pesado - Thercio Fiorelli (Ryan 
Gracie) 
Raquel Lang Marchi (Bonsai JJ)

• Super Pesado - Guilherme 
Sanchez Santos (Cia Paulista)

• Pesadíssimo - Thiago Peretti 
Guimaraes (Checkmat)

16 17

EvEntos



I COPA ABERTA DE
JIU-JITSU SEM KIMONO

Faixa Preta
• Acima de 97 Kg - Luiz Alberto de Carvalho Araújo 

(Checkmat)
• Até 97 Kg - Fabio Nagasawa (ABC  

Jiu-Jitsu)
• Até 85 Kg - Stefano Correa (A.O.A.)
• Até 73 Kg - André Pinheiro (Godoi JJ)

Faixa MarroM
• Acima de 97 Kg - Flavio Pedro da Rocha (Liga Oeste)
• Até 97 Kg - Diego Vieira da Silva Lima (Ryan Gracie)
• Até 85 Kg - Jackson Ratigueri (Bonsai JJ)
• Até 73 Kg - Victor de Matos (Checkmat)
• Até 61 Kg - Cassio Souza de Oliveira  

(Campeões Esperança Gold Team)

Faixa roxa
• Acima de 97 Kg - Lucas Henrique Rodrigues Sampaio (Godoi JJ)
• Até 97 Kg - Cleidson Vieira (Ryan Gracie)
• Até 85 Kg - Ali Monfaradi (Alliance) 
• Acima de 76 Kg - Caroline de Almeida Casadei (Checkmat)
• Até 76 Kg - Conceição de Maria Barbosa Ferraz (IFC/Barbosa JJ)
• Até 73 Kg - Silvio Duran (Checkmat)
• Até 66 Kg - Lais Rocha (Ryan Gracie) 
• Até 61 Kg - Eduard Richard Correa Lisboa (Alliance)

Faixa azul
• Acima de 97 Kg - Luis Paulo Lima Santos (Bonsai JJ)
• Até 97 Kg - Gabriel Terra Goes (A.O.A.) 
• Até 85 Kg - Arthur de Moraes Carvalho (Cia Paulista)
• Acima de 76 Kg - Caroline de Almeida Casadei (Checkmat)
• Até 73 Kg - Alexandre Barbosa (Barbosa JJ)
• Até 61 Kg - Guilherme Ferreira Lima (Charles Duende JJ)

18/05/2013
Tenis Clube - Paraiso
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• Médio - Michael Martins (Equi-
pe Langhi)

• Médio - Samira Ferreira Duran 
(Checkmat)

• Meio Pesado - Leonardo Fran-
cisco Lopes (Barbosa JJ)

• Pesado - Marcos Ferrucci (Che-
ckmat)

• Super Pesado - Felipe De Lima 
Silva (Yamashiro JJ)

• Pesadíssimo - Rafael Dias Da 
Silva (A.O.A.)

Master
• Pena - Marcos Parizoto (A.O.A. 

Bauru)
• Médio - Erick Soler (Bushido JJ)
• Pesado - Marcus Rodrigo Luque 

(Mamutte Fight Team)
• Super Pesado - Silvio Vieira dos 

Santos (Alliance)
• Pesadíssimo - Daniel Irineu da 

Silva (Associação Pessoa B9 JJ/JP)

sênior
• Médio - Heraclito Lacerda Neto 

(Mamutte Fight Team)
• Super Pesado - Silvio Vieira Do 

Santos (Alliance)

ColoRida
inFanto B
• Super Pesado - Jhonatan Eduar-

do Rangel (Academia Campos)
• Pesadíssimo - Weber Germa-

no da Silva (Projeto Eduardo 
Santoro)

Faixa azul 
Juvenil
• Peso Leve - Richard Emiliano 

Nogueira (Tattinho JJ)
• Peso Médio - Leonardo S. Andre-

jevas (A.O.A. Ricardo Pereira)
• Meio Pesado - Thomas Richard 

Costa (Atos JJ)
• Pesado - Walter Barbosa Da 

Silva (Ryan Gracie) 
• Pesadíssimo - Vinicius Ferreira 

Gazola (Edinho Manimal)

adulto
• Pluma - Leonardo Sprovieri 

Lima (Bushido JJ)
• Pena - Willian Salvino (Ryan 

Gracie)
• Leve - Bruno B. Lanna (Tozi JJ)
• Médio - Layon Leonardo 

(Bushido JJ)
• Meio Pesado - Caio Paganini 

(Cia Paulista)
• Pesado - Vinicius Ferreira Ga-

zola (Edinho Manimal)
• Super Pesado - Duhalade Bar-

bosa de Souza (Gracie Barra 
Sertãozinho)

• Pesadíssimo - Fernando Gabriel 
Lopes Pereira (Atos JJ)

Master
• Pluma - Joao Vitor Pagliari Fa-

bro (A.O.A. Bauru)
• Pena - Anderson Fabiano 

Aoyama (Academia Campos)
• Leve - Ricardo Silva Soares 

(Irmãos Cruz JJ)
• Médio - Alberto Costa Lima 

(Núcleo Academia)
• Pesado - Luiz Fernando da Silva 

(Equipe Langhi)

• Super Pesado - Jefferson 
Willians P. dos Santos (Carlos 
Cunha Gold Team)

• Pesadíssimo - Anderson A. Oli-
veira (Carlos Cunha Gold Team)

Faixa Roxa
adulto
• Pena - Matheus Henrique Gue-

des Soares (Bushido JJ)
• Leve - Daniel Barbosa Bianchim 

(Academia Campos)
• Meio Pesado - Calebe Galesco 

(Bonsai JJ)
• Pesado - Felipe Tadeu Rosa 

(Robson Moura)
• Super Pesado - Cleidison Vieira 

(Ryan Gracie)
• Pesadíssimo - Rogerio Dos San-

tos (Alliance)

Master
• Médio - Caio Clemente (Che-

ckmat)
• Meio Pesado - Anderson De 

Oliveira Ireno (Barbosa JJ) 
• Pesado - Sidnei Lemos Cunha 

(Força Livre)

sênior
• Leve - Marcos Mendonça (Asso-

ciação Pessoa B9/JP)

Faixa MaRRoM
adulto
• Pena - Allison Lira (Ryan Gracie)
• Leve - Nicolas Welker (Ryan 

Gracie)
• Médio - Jader de Souza Cabral 

(Equipe Careca/Atos JJ)
• Super Pesado - Diego Vieira da 

Silva Lima (Ryan Gracie)

Master
• Médio - Daniel Rodrigues (As-

sociação Pessoa B9/JP)
• Pesadíssimo - Daniel Bertini 

(Barbosa JJ)

sênior
• Pena - Israel Pereira Filho 

(A.O.A. Bauru)

Dando prosseguimento à nova fase  de competições pelo interior do Esta-
do, a FPJJ realizouna cidade de São Carlos, com o apoio da Prefeitura local 
e dos Patrocinadores, mais um campeonato que contou com a presença de 
atletas da Região e também da Capital, reunindo cerca de 500 atletas.

O evento  contou com a ilustre visita do Gran Mestre Candido Casale, que 
vive atualmente na cidade de Araraquara, a poucos minutos de São Carlos, 
acompanhado do filho, Engenheiro Carlos A. Casale e do neto. Mestre Ota-
vio de Almeida interrompeu a competição para prestar-lhe as devidas ho-
menagens,  além do “assédio” dos próprios atletas para a sessão de fotos.

Tambem esteve por lá prestigiando a competição o Faixa Preta Campeão 
Mundial Michael Langhi, que nasceu e cresceu na cidade.

suPer sênior
• Pesadíssimo - Flavio Pedro da 

Rocha (Equipe Liga Oeste)

Faixa pReta
adulto
• Médio - Frederico Almeida 

(A.O.A.)
• Meio Pesado - David Teixeira 

(Gracie Miquinho)
• Pesado - Jurandir Vieira D. 

Conceição (Godoi JJ)

Master
• Super Pesado - Alexandre Su-

fredini Rossi (Checkmat)
• Pesadíssimo - Luiz Gustavo 

Carbone (Bushido JJ)

sênior
• Meio Pesado - Luciano Rodrigo 

Colotonio (Careca JJ)
• Pesadíssimo - Enrithisy Antonio 

Lemos Gialorenzo (Academia 
Campos)

suPer sênior
Pena - Alessandro Cirone Na-
gaishi (Checkmat)

CoPA AbERTA
São Carlos

inFanto a
• Pesadíssimo C - Gabriel Fer-

nando Ferri Zanetti (Mamutte 
Fight Team)

Juvenil
• Peso Pena - Paulo Vitor Prando 

(A.O.A.)
• Peso Médio - Igor Cavalcante 

Vieira (Projeto Cia Eduardo 
Santoro)

• Meio Pesado - Gabriel Luis Agri 
(Gracie Barra Sertãozinho)

• Pesadíssimo - Gabriel Martins 
Galhote (Academia Campos)

adulto
• Galo - Kassio Adriano Guirado 

(Mamutte Fight Team)
• Pluma - Anderson Mattos (Che-

ckmat)
• Pluma - Rebeca Ramos (Ya-

mashiro JJ)
• Pena - Gilmar Barbosa Campos 

(Mamutte Fight Team)
• Pena - Gabriela de Almeida 

(Ryan Gracie)
• Leve - Andre Wisley de Medei-

ros (Tattinho JJ/Atos)
• Leve - Ana Carolina Aguiar 

(Checkmat)

Faixa bRaNCa
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A FederAção NA rede

www.facebook.com/
federacaopaulistadejiujitsu

No Dia 10 de Agosto, a FPJJ realizou mais um cur-
so,  sempre a cargo do Professor Jeremias Cassemi-
ro, com a presença de 80 pessoas, entre árbitros, 
professores, líderes de equipe e demais interessados 
no teatro do Tênis Clube Paulista, no Paraíso, das 
8:30 hs até ás 17:00 hs.

Após o curso com passagem de técnicas, discus-
são de regras e esclarecimento de dúvidas, também 
foi aplicada uma prova escrita a todos os presentes, 
cujos resultados e a lista de aprovados constará no 
site da FPJJ para consulta logo mais. 

A FPJJ tem realizado tais cursos com cada vez mais 
frequencia graças ao aumento do interesse sobre 
regras, por parte não só dos árbitros, mas também 
de professores e até mesmo de atletas que desejam 
aprimorar seus conhecimentos.

Se voce perdeu este, fique atento ao próximo con-
sultando sempre o site da entidade para saber quais 
serão as próximas datas.

CuRso de aRbitRaGeM

PS: O Professor Jeremias Cassemiro reforça a todos 
os interessados que: nos Campeonatos, em haven-
do reclamações, dúvidas ou contestação de algum 
resultado, seja preenchida uma ficha a ser entregue 
no próprio evento, ou enviada a reclamação ou fil-
magem para o e-mail: 
jeremiascampeaoo@yahoo.com.br

A Prefeitura da Cidade de Barueri e a Federação 
Paulista de Jiu-jitsu tem o prazer de convidar os 

melhores atletas do ano de 2012 para o 
DIA DO JIU-JITSU e OUTORGA DA MEDALHA DO 

MÉRITO ESPORTIVO

Dia: 21 de Outubro de 2013
Horário: 19:00 horas

Traje obrigatório: Terno e gravata
Local: Teatro Municipal de Barueri

Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255
Jardim dos Camargos - Barueri - SP
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arbitragEm

ColoqUE SUA MARCA
 EM EVIDêNCIA

    ligue agora: 11 3031-0304            
                     98539-9702

ou envie e-mail para:
comercial@revistaartesuave.com.br

anuncie



O overtraining ou o “ex-
cesso de treinamento” 
define-se como qual-
quer volume de trei-

namento de alta intensidade e 
ou a manutenção deste volume, 
ou ainda o aumento do volume e 
ou a intensidade do exercício que 
resulte em diminuição do desem-
penho a longo prazo. Acredito que 
essa seja a melhor definição que 
encontrei para o overtraining

A negligência da recuperação 
pode causar síndromes crônicas 
de sobrecarga de diferentes natu-
rezas, isto é, de natureza física ou 
psíquica; estas síndromes também 
podem ser denominadas “exces-
so de treinamento”. Sob o termo 
overtraining entende-se uma so-
brecarga ou um excesso de esti-
mulação; um treinamento muito 
pesado, uma sobrecarga profissio-
nal ou particular, falta de repouso 
adequado, alimentação deficiente 
e outros distúrbios (Weineck J.).

Lineu Leite 
Cref: 045676-G/SP

Formado em Educação Física 
pela Faculdade de Educação 

Fisica de Sorocaba
Pós-graduado em Treinamento 
Personalizado na Musculação 

pela Faculdade de
 Educação Física de Sorocaba

Preparador Físico de
 Atletas de Lutas

Tel.: 11 4024-4337
lineu@cte7.com.br

OVERTRAINING OU 
“EXCESSO DE TREINAMENTO”

O objetivo de todo treinamento é 
otimizar o desempenho esportivo. 
Quando um programa de treina-
mento é cuidadosamente elabora-
do e leva em conta os numerosos 
fatores que contribuem para o de-
sempenho, provavelmente resultará 
em desempenhos máximos ou pró-
ximos do máximo. Os fatores contri-
buintes para um melhor desempe-
nho devem ser bem administrados, 
ou poderão resultar em diminuição 
das capacidades. Expor os atletas a 
níveis físicos de estresse maiores do 
que as suas capacidades ou permi-
tir recuperação inadequada resulta 
em diminuição da capacidade de se 
adaptar a um novo estresse.

Após administrar o estimulo de 
treinamento apropriado, a regene-
ração completa do organismo ocorre 
no período de 12 a 24 horas, e algu-
mas literaturas afirmam de 48 a72 
horas dependendo do estimulo apli-
cado. Tudor O. Bompa (2002) orien-
ta monitorar as reações dos atletas 
ao treinamento. Falha na adapta-
ção ou na extrapolação da carga é 
caracterizada pela fadiga e pela au-
sência de recuperação das sessões 
de treinamento. As causa de sobre-
carga de um treinamento esportivo 
podem ser o aumento muito rápido 
do número ou da intensidade das 
sessões de treinamento, instrução 
forçada de movimentos tecnicamen-
te muito difíceis, métodos e progra-
mas de treinamentos unilaterais ou 
muito intensos, massagem antes das 
competições com pausas de recupe-
rações insuficientes. O overtraining 
pode se apresentar de duas formas, 
que são o overtraining basedovóideo 
que é caracterizado pela predomi-
nância de processos de estimulação 
motora. A recuperação após as ati-
vidades (cargas) é insuficiente e re-
tardada. Esta forma de overtraining 

é facilmente diagnosticada, pois o 
atleta se sente doente e com diver-
sos sintomas característicos. O over-
training adisonoideo é caracterizado 
pela predominância de processos de 
inibição, fraqueza física e falta de 
atividade motora. O atleta não se 
encontra em condições de mobilizar 
a energia necessária para participar 
de uma competição. Essa forma de 
overtraining é ainda mais fácil de ser 
reconhecida, pois quando o atleta se 
encontra em repouso, ele não apre-
senta sintoma algum, os sintomas 
sobrevêm inesperadamente.

Existem algumas medidas a se-
rem tomadas no tratamento de 
ambas as formas do overtraining: 
excluir todos os fatores sociais e 
biológicos que favorecem a insta-
lação de um overtraining. No caso 
de um overtraining basedovóideo é 
recomendada grande redução do 
treinamento específico, resistência 
básica, nenhuma intensidade; e em 
casos mais difíceis recuperação ati-
va. Na recuperação ativa sugere-se 
natação, ginasticas de relaxamento, 
mudança de ambiente (de média 
altitude), leve radiação ultravioleta, 
massagens, banhos com variação 
de temperatura, sauna leve, alimen-
tação rica e baseada em polivitamí-
nicos, proteínas e eventualmente 
estomáquicos, psicofármacos, se-
dativos, tônicos, álcool e pequenas 
doses e psicoterapia tranquilizante e 
de relaxamento.

SINToMAS DE FADIgA APóS oS ESTíMUloS:

Nível de fadiga

Sudorese

Qualidade técnica 
do movimento

Concentração

Treinamento e 
padrão de saúde

Disposição para o 
treinamento

Estímulo baixa 
intensidade

Baixo

De leve para mé-
dia nos membros 
superiores

Movimentos 
controlados

Normal, os atletas 
reagem rapida-
mente a observa-
ção do treinador, 
máxima atenção

Realiza todas as 
tarefas do 
treinamento

Auxilia no treina-
mento

Estimulo ótimo

Grande

Excessiva nos 
membros superiores

Perda de precisão, 
inconsistência, al-
guns erros técnicos

Baixa capacidade 
de aquisição dos 
elementos técni-
cos, redução de 
atenção técnica

Fraqueza muscu-
lar. Diminuição da 
potencia, baixa 
capacidade de 
trabalho

Desejo de perí-
odos longos de 
recuperação e re-
pouso, mas ainda 
disposto a treinar

Estímulo acima do 
limite individual

Exaustão

Excessiva na porção 
superior do corpo

Pouca coordena-
ção técnica, incer-
teza na realização 
da técnica, muitos 
erros técnicos 

Baixo nível de con-
centração, nervo-
sismo, 
inconsistencia

Dores nos múscu-
los e articulação, 
dor de cabeça e 
problemas esto-
macais, sensação 
de mal-estar 
generalizado

Desejo de parar 
de treinar, necessi-
dade de recupera-
ção completa

Estímulo levemente 
acima do individual

Exaustão

Alguma sudorese

Inconsistência 
motora, perda de 
potencia(24hrs), 
diminuição da pre-
cisão e acuidade

Incapaz de corrigir 
os movimentos(24-
-28hrs), incapaz 
de se concentrar 
em atividades 
intelectuais

Dificuldades para 
dormir, dores 
musculares, des-
conforto físico, alta 
frequência cardí-
aca por 24hrs ou 
mais

A ideia de treinar 
no dia seguinte é 
insuportável, atitu-
de negativa para 
com o treinador

No caso de um overtraining adiso-
noideos é recomendado redução do 
volume de treinamento, alternância 
do mesmo, treinamento de inter-
valos e intensivos, jogos, ginástica, 
exercícios de relaxamento e de força 
rápida, ambiente constante massa-
gem intensas, utilização drásticas 
de água, como jatos energéticos, 
banho co2, curtos períodos de sau-
na alternando – a com banho frio, 
consumo total de energia, alimen-
tação ácida, rica em vitaminas e 
proteínas, nenhum medicamento, a 

não ser cafeína e psicoterapia para 
ativação.

O overtraining basedovóideo 
quando corretamente tratado, pode 
ser tratado no período de duas a 
três semanas e assim que os sinto-
mas desaparecem o atleta sentir-se 
bem, pode-se retornar ao treina-
mento específico; porem convém 
que as intensidades do treinamento 
sejam aumentadas lentamente, a 
fim de evitar recaídas. O overtrai-
ning adisonóideos requer semanas 
ou até meses para ser eliminado. 

Após a retomada do treinamento, 
as cargas devem atingir seus valo-
res iniciais (antes da interrupção do 
treinamento) após seis semanas.

Essa são algumas dicas que po-
dem ajudar muitos atletas a não so-
frerem com o overtraining.

O conselho que dou aos atletas 
é que procurem um Profissional da 
área da Educação Física, que possa 
periodizar todo o seu treino, evitan-
do assim consequências de um trei-
namento mau elaborado ou exces-
sivo em seu programa.
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e concentrações elevadas de BCAA e creatina que 
ao longo do seu uso contínuo, favorecem a recu-
peração muscular e melhor desempenho durante o 
treino. Possui rápida absorção e seu consumo de-
pende da distribuição de alimentos fonte de prote-
ínas durante o dia, pode ser consumida em jejum, 
antes e após o treinamento. Uma ótima opção para 
quem quer suplementar e tem intolerância a lacto-
se, alergia a proteína do leite, do ovo ou da soja ou 
simplesmente para quem não gosta de comer carne 
e deseja obter seus benefícios.

Lembrando que o consumo excessivo de proteínas 
não é recomendado e que o uso de suplementação 

de qualquer natureza deve ser orientado 
e monitorado por 

profissionais 
da área.

Sabemos que o carboidrato é o principal combustível que o nosso 
corpo necessita para realizar suas funções vitais e nossas atividades 
diárias, mas a proteína também é fundamental Ela é o nutriente 
responsável para a renovação celular, para as unhas, para o ca-

belo, para a pele e é essencial para a recuperação muscular, não só para 
adeptos da musculação, mas também para quem pratica qualquer ativida-
de física. 

É possível obter a quantidade diária de proteína através dos alimentos, 
mas a suplementação é uma boa opção para praticantes de atividade física 
ou simplesmente para quem deseja encontrar substitutos de determinados 
alimentos da dieta, principalmente quando falamos em alimentos fonte de 
proteína, uma vez que as opções que contém este nutriente com alta qua-
lidade biológica não são de ampla variedade.

A albumina foi uma das primeiras suplementações 
protéicas disseminadas entre atletas, feita a base de 
clara de ovos desidratadas, possui alto valor bioló-
gico, custo acessível e até hoje é utilizada na suple-
mentação esportiva. Depois foi a proteína da soja, 
posteriormente veio a whey protein, extraída do soro 
do leite, pode ser concentrada, isolada ou hidrolisa-
da, tem rápida absorção, sabor agradável e diversos 
benefícios além da recuperação muscular e síntese 
protéica.

Agora é a vez da proteína da carne. A intenção 
inicial era a de fornecer as propriedades nutricio-
nais da carne para pessoas com má absorção ou má 
digestão de proteínas ou que não conseguem mas-
tigar ou engolir a carne em pedaços, como quem 
teve derrame, alguns tipos de câncer ou passou por 
cirurgias buco-maxilar ou bariátrica, por exemplo. 
Mas seu uso também é recomendado para atletas 
profissionais ou amadores. A indústria da suplemen-
tação comercializa o produto com rótulos que 
associam o nome a palavra carne ou bife. 
Produzida com carne bovina isolada 
e hidrolisada, livre de colesterol 
e gordura, cada 100g do produ-
to possui cerca de 3 vezes mais 
proteínas do que 100g de carne 
fresca. No processo de secagem o 
concentrado é adicionado de goma 
arábica e maltodextrina para conce-
der maior estabilidade de conservação 
do produto, portanto possui uma pe-
quena quantidade de carboidrato. 

De acordo com a porção recomen-
dada dos fabricantes, cada dose tem 
em torno de 25 a 30g de proteína 
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