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Editorial

Não tem mais volta !

Quem assistiu este último mundial vai 
concordar comigo! Este campeonato foi um 
divisor de águas, enfim, o luxo. Arbitragem 
de terno, atletas de kimono com cores dife-
rentes, técnicos acompanhando seus luta-
dores de forma respeitosa, atletas cumpri-
mentando os árbitros e o seu adversário de 
maneira formal, comemoração de vitória 
discreta dentro dos padrões esportivos e, 
acreditem, o público assistindo sentado e 
em silêncio, aplaudindo igualmente vence-
dores e vencidos. Tudo isto transmitido ao 
vivo pela internet. Foi incrível !!!

CoLoqUE SUA MARCA EM EVIDêNCIA

Ligue agora: 11 3031-0304 / 8539-9702
ou envie e-mail para: comercial@revistaartesuave.com.br

ANUNCIE

Lógico que sempre um ou outro que ainda vive no passado deu o seu costu-
meiro showzinho, reclamando da arbitragem ou do desempenho de seu atleta, 
agressivamente, mas sinceramente não tiveram ibope. Estão tão fora de moda 
que chega a dar pena.

No vácuo, a Federação Paulista de Jiu-Jitsu (que não fica devendo nada em 
organização) vai realizar nos próximos dias 25 e 26 de agosto o primeiro Cam-
peonato Internacional em parceria com a IBJJF e CBJJ.

Convoco todos os nossos filiados a nos ajudar a fazer deste o nosso mode-
lo para firmarmos, finalmente, um campeonato internacional em São Paulo, 
com título reconhecido mundialmente. Afinal os tempos mudaram! Junte-se aos 
bons e seja um deles. Valorize-se. Estamos muito fortes.

Você pode acessar
o conteúdo de todas as 

nossas edições

www.revista .com.br



KIMONO 

   TOP DE
LINHA

LUTADOR CAMPEÃO 
SÓ VESTE

Vestindo um lutador feliz tem sempre um kimono campeão, e que le-
vou anos para chegar a este nível de qualidade. Nem mesmo quem 
está vestindo um destes kimonos na hora da vitória conhece a história 
de quem os fabrica.

Fomos conferir as histórias de alguns dos empresários mais bem suce-
didos do ramo da luta para ouvir sobre suas longas trajetórias de su-
cesso, afinal nenhum deles começou “ontem”! Cada um deles possui 
histórias de décadas de mercado e todos começaram bem pequenos, 
atravessaram dificuldades e crises financeiras do próprio país, mas 
seguiram em frente com seus ideais, buscando sempre pela melhoria 
de seus produtos em prol do conforto dos atletas na hora de praticar 
seu esporte preferido, em nosso caso o Jiu-Jitsu, mas também o Judô 
e outros esportes de combate. Hoje todas estas empresas são colos-
sos e todas elas trabalham muito para poder suprir a demanda deste 
mercado que, no caso do Jiu-Jitsu, cresce em média 300% ao ano.

Po
r 

A
LC

F Em 1974 o sr. Renildo Saba, 
pai de Fulvio, comprou a 
Kofuji Dragão do japonês 
Roberto Kofuji, já com 8 

anos de existência. Tal aquisição 
foi estimulada pelo Professor de 
Judô dos seus filhos, o Sensei Ro-
berto Sales do Clube Sírio Liba-
nês, aonde Fulvio, na época com 
4 anos, já treinava Judô com os 
dois irmãos mais velhos.

De 1996 a 1998 Fulvio, já for-
mado em Propaganda e Marke-
ting, cuidou da loja da empresa 
da família, que vendia a marca 
Dragão juntamente com outras 
marcas.

Em 1998 assumiu a empresa Dra-
gão, incluindo a confecção, sendo 
a loja na Av Maracatins e a fábrica  
atrás do Aeroporto de Congonhas.

Em 2004 decidiram  juntar tudo 
na Av Divino Salvador, em Moema, 
e desde então vem sofrendo cons-
tantes mudanças para melhor.

A Dragão é pioneira no uso da 
tarja de ombro, e também foi a pri-

meira do ramo a lançar o Kimono 
Azul, na época ainda não homo-
logado pela CBJ - Confederação 
Brasileira de Judô, porém rapida-
mente “abraçado” pelo Jiu-Jitsu.

Não podemos falar de Kimo-
nos Dragão sem fazer referência 
à Cléo Dias, fiel colaboradora de 
Fulvio desde 2000, quando se co-
nheceram na academia, já que ele 
é Faixa Preta da Equipe Behring 
Jiu-Jitsu e Cleo é Faixa Roxa. Des-
de então eles trabalham juntos 
numa parceria vencedora, sem 
contar os demais funcionários da 
empresa e a mãe de Fulvio, sra. 
Vera Lucia Saba.

A empresa, no momento, está 
sofrendo mais uma ampliação de-
vido à necessidade de espaço: a 
loja e a confecção continuam na 
Av Divino Salvador, mas os escri-
tórios e o Show Room se muda-
ram ali pra perto, na Av Nham-
biquaras, para melhor atender a 
toda a demanda que não para de 
crescer.

Fulvio, hoje com 42 anos, é pai 
de um menino de 2 anos e 8 me-
ses, e até hoje ainda gosta de 
treinar com os amigos no tatame 
colocado no 2o andar da empre-
sa onde, inclusive, aproveita para 
testar kimonos ainda em fase de 
aperfeiçoamento em sua busca 
interminável pela melhoria dos 
produtos que a Dragão fabrica, 
isto é, todos os modelos de kimo-
no à venda hoje na Dragão já fo-
ram testados por ele próprio antes 
de serem lançados, o que para ele 
é a melhor maneira para corrigir 
possíveis detalhes que não este-
jam de acordo com seu “controle 
de qualidade”: para ele o produto 
pode sempre melhorar.

No ano passado - 2011, a Dra-
gão completou 35 anos de exis-
tência em grande estilo, contando 
com a presença de grandes ami-

gos de ontem e de hoje, tanto do 
Judô quanto do Jiu-Jitsu, em uma 
grande festa que foi, acima de 
tudo, a celebração da superação 
e dedicação de tantos anos.

A empresa hoje possui mais ou 
menos 30 pessoas trabalhando no 
escritório, e mais umas 30 costurei-
ras espalhadas em várias oficinas 
que prestam serviços à Dragão.

A produção gera em torno de 
5000 peças por mês, sendo que 
60% são de Kimonos para Judô 
e 40% para o Jiu-Jitsu, e incluem 
também a chamada “fight wear” 
de roupa para o MMA.

A Revista Arte Suave gostaria de 
aproveitar para agradecer ao Ful-
vio por ter acreditado em nosso 
projeto, estando conosco desde a 
2ª edição.

Para nós é uma honra, e espe-
ramos que esta parceria continue 
sendo proveitosa para ambos.

Quais as diferenças básicas entre 
o Kimono de Judô e o de Jiu-Jitsu?
A principal dirferença é a modela-
gem, que no Judô tem as mangas 
mais largas, costura nas costas do 
blusão e a saia (parte de baixo do 
blusão) em tecido diferente. Nos 
de Jiu Jitsu, podemos usar mais 
apliques (patches) e bordados. 
As regras do Judô não permitem 
o uso de muitos patches. O peso 
do kimono tambem é , no geral, 
diferente. No Judô os profissionais 
usam tecidos mais pesados.

Qual deles é o mais caro e o mais 
trabalhoso?
Isso varia de acordo com o mode-
lo. Comparando modelos com o 

FULVIO SABA 
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Antonio e José Jorge Cou-
go se conheceram em 
18/02/1978, trabalhan-
do na Nakano Indústrias 

Reunidas, fabricante de kimonos. 
Em 1989, Fukio Nakano vendeu 
a empresa e, inocentemente, não 
percebeu que os novos proprietá-
rios tinham uma reputação duvido-
sa no mercado. Antonio, na época 
gerente geral, e Jorge, o gerente 
comercial, vendo que algo estava 
errado com a nova diretoria, foram 
contestar certas atitudes e acaba-
ram demitidos sumariamente.

Dois dias após a demissão, em 
23/04/1989, Antonio e Jorge fun-
daram a Maraton Artigos Esporti-
vos, juntamente com Sandra Regi-
na Toledo, esposa de Antonio.

O Professor Roberto Machusso, 
amigo dos dois e cliente da em-
presa, contestou o novo nome ale-
gando que tal nome não era mar-
cante no que diz respeito ao Judô e 
se prontificou a ajudar na escolha 
de um nome mais representativo. 
Alguns dias depois comunicou que 
já tinha idealizado um nome for-
te que representava bem a garra 
dos dois empresários e tinha tudo 
a ver com as artes marciais: surgiu 
então o nome SHIHAN.

A parceria de sucesso entre Anto-
nio e Jorge durou até 24/08/2007, 
quando Jorge faleceu e a quem, 
aliás, Antonio dedica parte de sua 
trajetória de sucesso.

Desde a fundação da Federação 
Paulista de Jiu-Jitsu em 1995, An-
tonio percebeu a necessidade de 
começar a fabricar também kimo-
nos para o Jiu-Jitsu, o que vem 
tomando grande parte de sua 
produção, embora o “carro chefe” 
ainda seja o Judô.

A Shihan participa também de 
projetos públicos em Prefeituras 
de diversas cidades do Estado de 
SP na venda de kimonos para es-

colas do ensino básico.
Um dos grandes orgulhos da 

empresa foi a consagração do 
judoca João Derly - atleta patro-
cinado pela Shihan - Campeão 
Mundial no Cairo em 2004, além 
de ter sido escolhida para partici-
par do programa “ Pequenas Em-
presas, Grandes Negócios”.

Desde o ano 2000 a Shihan 
também promove anualmente o 
Circuito Shihan Kimonos de Judô.

Antonio não é praticante de Ar-
tes Marciais, mas também tem 
seus hobbys: motos de alta ci-
lindrada e rock´n roll. Ele possui 
uma Suzuki Bandit.

A empresa hoje conta com 15 
funcionários internos e 30 cos-
tureiras distribuídas em algumas 
oficinas.

A produção gira em torno de 
5000 peças, sendo 80% de kimo-
nos de Judô e 20% de kimonos de 
Jiu-Jitsu.

Quais são, na tua opinião, as di-
ferenças mais marcantes entre o 
mercado de Judô e o de Jiu-Jitsu?
Na minha opinião, as diferen-
ças entre Judô e Jiu-Jitsu são 
enormes: o Judô infantil, que na 
maioria dos casos é praticado 
quase sem custos pela quantida-

com frequentadores de grande po-
der aquisitivo. Os judocas de com-
petição também são favorecidos 
por serem patrocinados por gran-
des empresas, já que difundem o 
nome destas empresas não só no 
Brasil como internacionalmente. Os 
atletas do Jiu-Jitsu geralmete usam 
recursos próprios na aquisição de 
tudo o que diz respeito à prática do 
esporte sem grandes problemas, 
indicando que tem poder aquisiti-
vo individual maior, já que poucos 
recebem algum auxílio, ou seja, 
apoios na prática do Jiu-Jitsu ainda 
são bem menores.

Quais os critérios que você usa 
para associar o nome da tua Em-
presa a qualquer evento esportivo?
O nosso critério, além de prezar 
pela seriedade e idoneidade dos 
promotores de um evento, é a 
quantidade de atlétas participan-
tes, ou seja, preferimos apoiar o 
evento em si, do que apoiar aos 
atletas diretamente, dando pre-
ferencia à visibilidade do nosso 
nome coletivamente, e não indi-
vidualmente.

mesmo tecido, o de Jiu-Jitsu fica 
um pouco mais caro por causa 
dos bordados e dos patches. O 
trabalho é praticamente o mesmo 
para os dois.

“Herdar” a gestão de uma em-
presa familiar ajuda ou não conta 
nada?
Acredito que me preparei bem na 
área de Administração e Marke-
ting, e que tenho muita empatia 
pelo negócio. Com o tempo fui 
puxando pra mim as responsabi-
lidades e, quando percebi, estava 
cuidando de tudo. Os resultados 
apareceram e, pouco a pouco, 
meu pai foi deixando tudo nas mi-
nhas mãos. Agora, cuidar de uma 
marca já feita e conhecida pela 
sua ótima qualidade é tão difícil 
quanto criar uma. Hoje o merca-
do de kimonos é muito competiti-

vo e novas marcas nascem a toda 
hora, muitas vezes com pessoas 
despreparadas à frente, que só 
atrapalham o mercado. A forma 
de cuidar da empresa hoje é total-
mente diferente de 10 anos atrás. 
Imagina a 38 anos atrás, quando 
meu pai começou!!! Hoje com a 
internet, com a conscientização 
dos consumidores, com o maior 
número de ofertas, uma empre-
sa tem que estar preparada para 
isso, caso contrário, fecha as por-
tas. Mas mesmo assim, acho que 
herdei uma empresa com base 
muito sólida, e isso ajuda mui-
to. Recebo clientes na minha loja 
que vão comprar kimonos para 
os filhos e dizem que eles mes-
mos usaram kimonos da Dragão 
há muitos anos atrás. Isso reflete 
um bom trabalho de anos. E nos-
so crescimento ano a ano tam-

bém nos mostra que estamos no 
caminho certo. Apesar de cuidar 
de toda a empresa hoje, todas as 
decisões importantes ainda são 
tomadas com o consentimento do 
meu pai. Ele ainda manda muito 
aqui! (risos)

ANTONIO DIAS TOLEDO

de enorme de Proje-
tos Sociais, é ao mes-
mo tempo apoiado e 
difundido nas escolas 
por Secretarias e Pre-
feituras Municipais, o 
que favorece a aqui-
sição do material que 
fabricamos em gran-
de escala. Além disso, 
o Judô adulto também 
é favorecido, já que é 
praticado atualmente 
dentro dos grandes 
clubes, seja os de Fu-
tebol ou outros clubes 
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A história do Grupo Shiroi se ini-
cia em agosto de 1988, na cidade 
de Apucarana, no norte do Estado 
do Paraná, fundado pelo proprie-
tário Sergio Mauricio Alves e sua 
mãe Maria de Jesus Alves, foca-
da na produção de todos os ti-
pos de kimonos e acessórios para 
artes marciais, suprindo assim 
uma carência detectada no Bra-
sil naquela época. Apostando em 
um futuro promissor no esporte, 
em especial às artes marciais, a 
empresa cresceu e se consolidou 
como a maior indústria de confec-
ção de artes marciais do país. 

Atualmente, o grupo conta com 
21 filiais de distribuição direcio-

nadas estrategicamente pelo Bra-
sil, que garante aos seus clientes 
uma entrega rápida e confia-
bilidade no atendimento. Com 
a maior estrutura fabril do seg-
mento de artes marciais, o Grupo 
Shiroi possui 500 colaboradores, 
produção 100% própria e maqui-
nários com tecnologia de ponta.A 
matriz possui uma estrutura físi-
ca de 6 mil m². O Grupo Shiroi 
enaltece o fato de sua produção 
ser 100% própria, sem dependên-
cia de terceiros, desde a fabrica-
ção do tecido até o carregamen-
to do produto vendido destinado 
ao cliente. Sua confecção é de 
100.000 peças/mês que, além 

Aos 13 anos de idade Geraldo, 
o “Gera”, já ganhava seu próprio 
dinheiro trabalhando como esto-
quista em lojas de roupa no Sho-
pping Center Norte, inaugurado 
havia não muito tempo e do qual 
ele testemunhou a expansão, em-
bora seu pai já fosse dono de uma 
famosa loja de vestidos de Noivas 
bem conhecida na Zona Norte.

Em 1988, já com 18 anos, abriu 
uma pequena comfecção de rou-
pas estilo Surf Wear com uma 
costureira e ele como cortador. 
Neste mesmo período conheceu 
o Jiu-Jitsu e começou a treinar na 
Equipe Lotus, na época a única 
Equipe da Zona Norte.

Em 1993/1994, estimulado pe-
los colegas de treino e pelo pró-
prio Mestre, decidiu começar a 
fabricar Kimonos, e em 1995 nas-
ceu a Keiko. 

No começo ainda meio relu-
tante e para ajudar a manter sua 
nova empresa, ele dava aulas de 
Jiu-Jitsu no Clube Espéria e em 
uma Escola Infantil na Vila Mada-
lena. Seguiu tocando a empresa 
e dando aulas até o ano 2000, 
quando recebeu a Faixa Preta e 
teve que parar com as aulas de-
vido ao crescimento e o progresso 
da Keiko, que já exigia sua aten-
ção em tempo integral.

Em sua visão empresarial, a 
fabricação de Kimonos e roupa 
para MMA dá espaço atualmen-
te para algo muito maior: a di-
fusão do Fight Wear como foi o 
Surf Wear anos 80, e se sente em 
plenas condições de atender a 
esta demanda à medida em que 
cresce a procura por este tipo de 
roupa, afinal os esportes de luta 
estão em plena evidência depois 
que os canais de TV abertos pas-
saram a colocar em suas grades 
de programação o UFC e o Reality 
recente com as Equipes de Vitor 

Belfort e Wanderley Silva, huma-
nizando e desmistificando o uni-
verso das lutas, além de o mer-
cado brasileiro estar aquecido de 
modo geral.

Segundo ele, que também co-
nhece bem o mercado interna-
cional, com a crise vivida pelos 
Estados Unidos e Europa neste 
momento, é hora de voltar às ra-
ízes e investir no mercado interno 
brasileiro com força total, apro-
veitando a boa fase do mercado.

A Keiko Sports hoje conta com 
mais ou menos 20 funcionários 
nos escritórios de uma casa enor-
me no Jardim São Paulo, em San-
tana, que também comporta o 
estoque, além de mais ou menos 
90 costureiras espalhadas entre a 
Capital e o interior.

A produção gira em torno de 
3000 kimonos - 95% para o Jiu-
-Jitsu e 3% de Kimonos para ou-
tros esportes de luta, o que dife-
rencia a Keiko das demais,que 
tem sua produção fortemente vol-
tada também para o Judô, além 
de 2000 peças por mês de roupa 
para MMA.

A Empresa também possui duas 
lojas, uma no Itaim Bibi e outra 
em New York - EUA.

Qual dos fatores pesou mais na 
tua bem sucedida carreira empre-
sarial: intuição ou visão?
Acabo confiando sempre mais na 
minha intuição, o que tem dado 
muito certo
Investir no patrocínio de atletas é es-
tratégia prioritária, ou só mais uma 
das muitas estratégias que você uti-
liza pra estar sempre em evidência?
Os atletas são prioridade SIM e 
para mim eles vêm em primeiro lu-
gar, porém a mídia impressa - Re-
vistas em geral e as Federações Es-
portivas são muito importantes em 
nosso plano de Marketing além, é 
claro, das mídias eletrônicas, por 
isso, para estarmos sempre em evi-
dência investimos constantemente 
nas mídias em geral. Eu também 
procuro estar presente nos eventos 
de Jiu-Jitsu mais importantes espa-
lhados pelo mundo para conferir o 
desempenho dos atletas que a Kei-
ko patrocina, e aproveito sempre 
para marcar presença.

gERALDO MARRASéRgIO MAURICIO ALVES

de suprir a demanda do merca-
do brasileiro, são exportadas para 
diversos países como Estados Uni-
dos, Japão, alguns países da Eu-
ropa e América do Sul. 

Para atender a gama de clientes 
espalhados pelo mundo, que bus-
cam no Grupo Shiroi o diferencial 
de qualidade, o design, o confor-
to, a resistência, a durabilidade e 
pelo produto se adequar ao bioti-
po de cada atleta.

O Grupo Shiroi investe na segu-
rança, aperfeiçoamento constante 
e na formação de seus colaborado-
res, sempre pensando no desenvol-
vimento da sociedade e preocupa-
do com o meio ambiente. O Grupo 
Shiroi comanda projetos sociais 
e de sustentabilidade. A empresa 
patrocina atletas campeões pelo 
Brasil e também atletas de classes 
sociais menos favorecidas.

Recentemente foi inaugura-
do uma nova unidade produtiva 
na cidade de Cambira-PR, com 
1,5 mil m2 e com capacidade de 
1300 peças diárias, gerando 100 
postos de trabalho, com o intui-
to de atender a demanda atual 
com o crescimento do segmento 
de artes marciais no Brasil e no 
mundo, visto que atualmente este 
segmento está em evidência em 
todas as mídias. Também neste 
processo de expansão, já estão 
sendo abertas filiais internacio-
nais, sendo a primeira nos Esta-
dos Unidos.

O Grupo Shiroi tem a honra não 
somente de ser a maior indústria 
de confecção de artes marciais do 
país, como também de contribuir 
para o desenvolvimento e bem es-
tar da sociedade da qual faz parte.
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GABI GARCIA (AllIAnCe)
A Melhor lutadora

 do planeta!
Neste ano ela alcançou o tri-

campeonato mundial, igualando 
o feito do supercampeão Roger 
Gracie. Também é a primeira no 
ranking de Faixas Pretas.

Se antes era criticada por estar 
acima do peso, em 2 anos lapi-
dou sua técnica e perdeu 25 kg, 
hoje está com 105 kg bem distri-
buídos em seu 1,87 m de altura.

Ela também aproveita para de-
dicar sua vitória ao esporte femi-
nino representando muito bem as 
mulheres lutadoras, não só nos 
tatames, mas também na vida.

Desta vez contou com a pre-
sença de toda sua família em sua 
consagração, e mais uma vez fa-
turou no peso e no Absoluto, ven-
cendo sem problemas Luiza Mon-
teiro da PSLPB/Cicero Costha.

Ela porém, não quer parar por 
aí: está pensando em ingressar no 
MMA e, para isso, pretende come-
çar a treinar outras modalidades.

Será que existe limite para Gabi 
Garcia? ESPERAMOS QUE NÃO! 
E aproveitamos para desejar a ela 
muita sorte e muita saúde em sua 
trajetória campeã.

LUANNA ALZUgUIR 
(ALLIANCE) PRETA MéDIO
Após ser vencida no Absoluto por Lui-
za Monteiro, Luanna partiu pra cima 
no peso, vencendo Luiza e faturando 
o Ouro em sua nova categoria.
“Prefiro lutar com meninas maio-
res do que eu, me sinto melhor”, 
disse Luanna explicando-se.

numa final emocionante, depois 
de empatar com uma vantagem 
no finalzinho da luta e conseguir 
outra vantagem no último segun-
do. Ainda faturou sobre Leonardo 
Nogueira, também da Alliance, o 
Absoluto. Sem dúvida, Buchecha 
e Gabi Garcia foram os grandes 
protagonistas deste Campeonato.

mundial 
2012

o Mundial de Jiu-Jitsu deste ano em Long Beach, 
na Califórnia, além de uma série de melhorias 
na organização mostrou claramente que uma 
nova geração de atletas vem chegando, e que 

atletas consagrados vão se despedindo, enquanto os no-
vos começam a fazer história.

LEANDRO LO (PSLPB/CICERO 
COSTHA) PRETA LEVE
Após vencer o estreante na faixa 
preta Roberto Satoshi (Bonsai), por 
7 x 0, encarou mais uma vez Lucas 
Lepri da Alliance e soube adminis-
trar sua vantagem até o final.
“Vim pra este Mundial pagando mi-
nha passagem e valeu a pena! Hoje 
é o dia mais feliz da minha vida!” 
disse ele comemorando sua vitória.

MARCUS “BUCHECHA” DE 
OLIVEIRA ALMEIDA (CHECK 
MAT) PRETA PESADíSSIMO
Foi sem dúvida um dos grandes 
destaques deste Mundial, derro-
tando Leonardo Leite da Alliance 

ANDRESSA CORREA
(ALLIANCE) MARROM PESADO
Levou o ouro sobre Cecilia Maria 
(Gracie Elite)

JURANDIR V. DA CONCEIçÃO 
(gODOI JJ) MARROM PESADO
Foi prata em sua estréia no Mun-
dial

LEONARDO NOgUEIRA 
(ALLIANCE) PRETA SUPER 
PESADO
Leonardo Nogueira e Bernardo Fa-
ria da Alliance fecharam o peso e no 
cara ou coroa Leonardo ficou com o 
ouro, no Absoluto com a prata.

gUILHERME E RAFAEL 
MENDES (ATOS JIU-JITSU) 
PRETA PLUMA E PENA 
Mantiveram a hegemonia e am-
bos trouxeram o ouro.

BRUNO MALFACINE
(ALLIANCE) PRETA gALO
Se tornou penta, encarando mais 
uma vez Caio Terra.
“Fiz 4 lutas e finalizei em 3. Estou 
feliz mas sempre acho que pode-
ria ter feito melhor!”

MICHELE NICOLLINI
(CHECK MAT) PRETA PENA
Fechou a categoria com a colega de 
equipe Marina Ribeiro e as duas luta-
ram pra valer. Michele venceu a luta 
e ainda levou a melhor após derrotar 
Kyra Gracie por 3 vantagens.
“Minha luta com a Marina foi dura 
porque somos colegas de equipe 
e conhecemos muito bem o jogo 
uma da outra.”

JUAN CAIO KAMEZAwA 
(ALLIANCE) MARROM LEVE
Juan, que foi campeão da Seleti-
va para o Pan de 2012, levou o 
titulo no Mundial, vencendo outro 
colega da mesma equipe.

JOÃO MIyAO (PSLPB/CICERO 
COSTHA) ROxA PLUMA
Os irmãos Paulo e João Miyao fe-
charam o peso com vitória para 
João, que no Absoluto ficou com 
a Prata, vencido por Keenan Cor-
nelius da Loyd Irvin.

Por ALCF / Fotos: Talita Nogueira
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FAIxA PRETA
Campeão:
Leandro Lo (Pslpb / Cicero 
Costha)
Vice-Campeão:
Kitner Moura (Ryan Gracie)
3º Colocado:
Pedro Henrique Peres (A.O.A. 
Herman)
3º Colocado:
Diogo Almeida- Ryan Gracie

FAIxA MARROM
Campeão:
Luiz Fernando Panza 
(Barbosa JJ)
Vice-Campeão:
Stefano Correa (A.O.A. Cte Itu) 
3º Colocado:
Arnaldo Maidana de Oliveira 
(Barbosa / Gabas)
3º Colocado:
Yuri Schneider (Godoi JJ)

II ETAPA DO CIRCUITO
PAULISTA ABERTO

Por ALCF

Repetindo a fórmula vencedora da primeira Etapa do 
Circuito, esta segunda foi ainda melhor, reunindo cer-
ca de 2000 atletas desde a Categoria Infantil e Infanto 
Branca até a Preta Adulto e Master. A festa é a mesma 

de sempre em volta das 12 raias, aonde além de boas lutas nunca 
falta festa! Assim é a “nação” Jiu-Jitsu de São Paulo.
Também foram corrigidos eventuais pequenos erros cometidos na 

primeira Etapa com a utilização de idéias e sugestões enviadas à FPJJ 
na busca interminável pelo melhor, já que toda mudança requer adap-
tações até atingir a excelência.

O ginásio Jose Corrêa de Barueri mais uma vez recepcionou nosso evento.

RESULTADOS
POR EqUIPE 

ADULTO gRADUADOS
1. Barbosa JJ
2. Alliance 
3. Check Mat
4. PSLPB/Cícero Costha
5. Ryan Gracie
 
ADULTO BRANCA
1. Alliance 
2. Dida JJ
3. Barbosa JJ
4. Godoi JJ
5. Check Mat

JUVENIL
1. Ryan Gracie
2. Dida JJ
3. Check Mat
4. Barbosa JJ
5. Gracie Miquinho

MASTER/SENIOR
SUPER-SENIOR
1. Irmãos Cruz JJ
2. Check Mat
3. Ryan Gracie
4. Barbosa JJ
5. Godoi JJ

MIRIM/ INFANTIL A E B
INFANTO A E B
1. Gracie Miquinho
2. Ryan Gracie
3. Barbosa JJ
4. Check Mat
5. AoA/Herman

Campeão: Luis Paulo Lima Santos (Bonsai JJ)
Vice-Campeão: Paulo Cesar Vertuan (Equipe Liboni)
3º Colocado: Marcelo Cecilio Santos Anjo (Alliance)
3º Colocado: Bruno Leite (Alliance)

Campeã: Denise Santana Silva (Alliance)
Vice-Campeã: Caroline de Almeida Casadei Salvino (Check Mat)
3º Colocada: Luciane dos Santos Silva (Gracie Barra SP)
3º Colocada: Catarina Dias dos Santos (Irmãos Cruz)

MIRIM BRANCA 
Pluma
•	Wesley Lang (Bonsai JJ)
•	Samara Maiolino (Barbosa JJ)
Leve
•	Maria J. Soares (Gracie Miquinho)
Meio Pesado
•	 Jose F. L. Luz (AOA R. Pereira)

MIRIM COLORIDA
Meio Pesado
•	Lucas Lima (Ifc/Barbosa JJ)
Super Pesado
•	Gustavo Silva (Barbosa JJ)

INFANTIL A BRANCA
Pluma
•	Rodrigo C. Pimentel (Gracie 

Miquinho) 
Meio Pesado
•	Eric Hishinuma (AOA Herman)

INFANTIL A COLORIDA
Pluma
•	Vitor Goes (Check Mat)
Leve
•	Kauan T. C. de Carvalho (Cia Pta.)
Super Pesado
•	Cauã D. de Oliveira (Bonsai JJ)
•	Beatriz Silva (Barbosa JJ)

INFANTIL B- BRANCA
Pluma
•	Kaue Abe (AOA)
Leve
•	Abner Rocha (Ryan Gracie)
Meio Pesado
•	Alvaro Dias (Bonsai JJ)
Pesadìssimo
•	Matheus Bueno (Ryan Gracie)
•	 Izabel C. Galvao (AOA Herman)

INFANTIL B- COLORIDA
Pluma
•	 Emerson L Silva (Gracie Miquinho)
Leve
•	Riquelmi Lima- Chec Kmat
Meio Pesado
•	Gabriel Mendoza dos Santos 

(AOA Herman)
•	Nicolly Monteiro (Barbosa JJ)
Super Pesado
•	Pedro H. da Rocha (Barbosa JJ)
Pesadìssimo
•	Augusto P. Neto (Barbosa JJ)
•	Maria Carolina B. Vic (Barbosa JJ)

INFANTO A- BRANCA
Pluma
•	 Iago R. D. Azevedo (AOA Herman 
Leve
•	Uriel B. Moura (Gracie Miquinho)
Meio Pesado
•	Marcos R. R. Galvão Jr. (AOA 

Herman)
Super Pesado
•	Gustavo Santos (AOA Herman)
Pesadìssimo B
•	 Tiago R. Carvalho (Bosco/Gruppi)
•	Milena Martins -A.O.A Urso 
Pesadìssimo- C
•	Kawan F. Melicio (Check Mat)
Pesadìssimo
•	Guilherme S. Santos (Barbosa JJ)

INFANTO A- COLORIDA
Pluma
•	Manoel T. O. Neto (Irmaos Cruz)
Leve
•	David Almeida (Ryan Gracie)
Meio Pesado
•	Marcos Borba (Ryan Gracie)
•	Andreia de Oliveira (AOA Urso)
Super Pesado
•	Salomão Santos (Gracie Miqui-

nho)
Pesadìssimo A
•	Givago Miguel (Barbosa JJ)
Pesadìssimo
•	Wendel Arcangeleti (Check Mat)

INFANTO B - BRANCA
Pluma
•	Kaique Santos (Barbosa JJ)

MARROM/PRETA
FEMININO
Campeã:
Talita Nogueira (Ryan Gracie)
Vice-Campeã:
Andressa Maiolino (Barbosa JJ) 
3º Colocada:
Jessica Cristina (Gracie Miquinho)

FAIxA ROxA
Campeão:
Diego Mendonça Perseguin
(Nucleo Academia)
Vice-Campeão: 
Guilherme A. S. Santos (Alliance)
3º Colocado:
Igor Schneider (Godoi JJ)
3º Colocado:
Tiago Costa (Barbosa JJ)

Campeã:
Ericka Almeida (AoA - Herman)
Vice-Campeã:
Isabela Pedroso (Macaco GT)
3º Colocada:
Sarah Frota Lima (Rocian Gracie)
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Pena
•	Lucas Hiro Hatanaka (Nova 

Força Team Reentry)
Leve
•	Victor Moreira Pretti (Alliance) 
Medio
•	 Johnny Vaz de Carvalho (Alliance)
•	Nataly Thalya Medeiros (AOA  

Herman)
Meio Pesado
•	Wesley I. Espirito Santo de Lima 

(Check Mat)
•	Gisele Gomes (AOA Urso)
Pesado
•	Vinicius Pereira (AOA Urso) 
Super Pesado
•	Marcos Vinicius Martins (Cia Pta.)
Pesadìssimo
•	Andre Porfirio (Check Mat)
•	Keomy G. S. dos Santos (Dida JJ)

INFANTO B- COLORIDA
Galo
•	Matheus Machado (Barbosa JJ)
Pluma
•	Raul Basilio (Ryan Gracie)
Pena
•	Valdir T. Souza Neto (Barbosa JJ)
•	Leticia Leite (Alliance)

Leve
•	Felipe Makoto (Ryan Gracie)
•	Giovanna Duarte Eburneo 

(Gracie Miquinho)
Medio
•	 Lucas O. Santos (Gracie Miquinho)
•	Thais C. Ferreira (Bosco/Gruppi)
Meio Pesado
•	Marcelo Duque (Maromba)
Pesado
•	Henrique N. Silva (Eofc Integração)
Super Pesado
•	Leonardo Teixeira (Ryan Gracie)
•	Giulia Falango (Oswaldo Alves)
Pesadìssimo
•	Gabriel Ferreira (Bonsai JJ)
•	Gabriela Castro (Gracie Miquinho)

JUVENIL BRANCA
Galo
•	Andre Honda (Ryan Gracie)
Pluma
•	Roger Gustavo (Ryan Gracie)
Pena
•	Gustavo B. Souza (Rocian Gracie)
•	Victoria J. Gentil (Ryan Gracie)
Leve
•	Enri Teixeira (Bosco/Gruppi)
Medio
•	Matheus de Souza (BTT/Barbante)
•	Lara Para (Ryan Gracie)
Meio Pesado
•	 Felipe B. Argentini (Gracie Barra)
•	Thaina Sanches (Ryan Gracie)
Pesado
•	Victor Rimonatto (Colisão JJ)
Super Pesado
•	Gabriel Colidio (Barbosa JJ)
Pesadìssimo
•	Rodolfo Bellato (AOA Herman)
•	Amanda Cristina Alves da Silva  

(Guri JJ)

JUVENIL AZUL
Galo
•	Victor de  M. Carvalho (Godoi JJ)
Pluma
•	Diego de Oliveira (Check Mat)
Pena
•	Renato Canuto (Check Mat)
Leve
•	Paulo Gabriel Martins (Dida JJ)

•	Bianca Basilio (Ryan Gracie)
Medio
•	Heirinch Demetrio (Dida JJ)
•	Camila Franco (Ryan Gracie)
Meio Pesado
•	Nicholas Martins Amorim (Dida JJ)
Pesado
•	 Jean Oliveira (Barbosa JJ)
Pesadìssimo
•	Mauro Dall Amico (Check Mat)
•	Caroline Solcia (Ryan Gracie)

JUVENIL AZUL
Absoluto
•	Heinrich Demetrio (Dida JJ)
•	Caroline Solcia (Ryan Gracie) 

ADULTO BRANCA
Galo
•	 Rafael P. da Silva (Miguel Repanas)
Pluma
•	Denis A Coelho (Charles Duende)
•	Adila A. Camargo (Barbosa JJ)
Pena
•	Danilo A. S. Souza (Alliance)
•	Lidia Jesus Oliveira (Godoi JJ)
Leve
•	Marcus D. Rasmussen (Check Mat)
•	Kelly Pastrez (Drysdale BJJ)
Medio
•	 Johnson Tosini (Gracie Barra 

Santa Barbara do Oeste)
•	Erika Carvalho (Barbosa JJ)
Meio Pesado
•	Willian Gustavo (Barbosa/Tozi JJ)
•	Daiane S. dos Santos (Alliance)
Pesado
•	Andre Felipe (Dida JJ)
Super Pesado
•	Peterson Kaick Reis da Silva- 

(Eofc Integração)

•	Cassia Oliveira (Gracie Miquinho)
Pesadìssimo
•	Marcio Felipe Santos (Liboni)
•	Natalia Silva R. Ferreira (Dida JJ)

MASTER BRANCA
Pluma
•	Fabio Araujo (Ryan Gracie)
•	Liliane Silva Araulo (Campeões 

Esperança Gold Team)
Pena
•	Dagno R. de Oliveira (Check Mat)
Leve
•	 Ricardo Silva Soares (Irmãos Cruz)
Medio
•	 Luiz Lamoso (Marcio Campanha)
Meio Pesado

•	 Jose Santos (IFC/Barbosa JJ)
•	Viviane S. Santos (Ryan Gracie)
Pesado
•	Silvano Caldeira (Barbosa JJ)
Super Pesado
•	Ricardo R. Bezerra (Irmãos Cruz)
Pesadìssimo
•	Eduardo da Silva Lima (Godoi JJ)

SENIOR BRANCA
Leve
•	Gilvan Basilio (Ryan Gracie)
Medio
•	Ricardo Nery (Tozi JJ)
Meio Pesado
•	 Fabio A. Zucculin (Gracie Barra SP)

Pesado
•	Alexandre de Camargo (Gracie 

Miquinho)
Super Pesado
•	Alessandro Garcia (Barbosa JJ)

BRANCA SUPER SENIOR
Medio
•	Reinaldo Vilas Boas (Ansef - Ya-

masaki JJ)
Meio Pesado
•	Marcelo Marchetti dos Santos 

(Check Mat)
Pesado
•	Geraldo S. Santos (Werdini)
Pesadìssimo
•	Agnaldo Passos Santos (Alliance)
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na terceira etapa do Absolutos participaram cerca de 300 atletas.
Segue a relação dos campeões:

I COPA ABERTA DE JIU-JITSU
SEM KIMONO

Por ALCF Por ALCF

Seguindo a tendência de mudanças para melhor, a 
FPJJ resolveu colocar o Campeonato Sem Kimono 
junto com a Categoria Absoluto da III Etapa de Jiu-
-Jitsu Graduados e Adulto Branca visando não só 

aproveitar o ótimo espaço do Ginásio Pelézão na Lapa para 
eventos de porte médio, como reduzir um pouco as lutas 
no Circuito Paulista que sempre contam com um número 
enorme de atletas, dando assim o merecido destaque à 
categoria Absoluto, ao invés de colocá-la no final quando 
vários atletas já estão bem cansados após enfrentar várias 
lutas de suas chaves nos pesos, resumindo: a junção dos 
dois agradou à todos !

Na modalidade Sem Kimono, participaram cerca de 200 
atletas.

III ETAPA DO CIRCUITO ABERTO
ABSOLUTO

FAIxA PRETA
Adulto: Rodrigo Ribeiro (Godoi JJ)
            Andressa Maiolino (Barbosa JJ)
Master: Tommy B Bradbury (Nova Força) 
Senior: Sergio Ricardo N. Ribeiro (Nucleo Academia)
Super Senior: Marcos Roberto Nicola (Ryan Gracie)

FAIxA BRANCA
Juvenil: Andrey Esteves Cerqueira (Eofc Integração)
             Natalia Cassia da Silva Fernandes (Check Mat)
Adulto: Andre Diniz de Sena (Guigo JJ)
            Natalia Silva Rodrigues Ferreira (Dida JJ)
Master: Jose Santos (Ifc/Barbosa JJ)
Senior: Aguinaldo de Souza (Ifc/Barbosa JJ)
Super Senior: Edwar Anjos (Ifc/Barbosa JJ)

FAIxA AZUL
Juvenil: Mathaeus Niccolas (Dida JJ)

Adulto: Paulo Vertuan (Liboni)
            Priscilla Liberato Narciso (Alliance)

Master: Fernando E. S. Brito (Ansef/Yamasaki)
             Jackeline de Fatima (Nova Força)

Senior: Jose Coelho Alencar
 (Kihon JJ)

Super Senior: Ailton Ferreira
 (Ryan Gracie)

FAIxA ROxA 
Adulto: Joao Miyao (Pslpb/ Cicero Costha)
            Jessica Coutinho (Ryan Gracie)
Master: Hilderlande Almeida (Barbosa JJ)
Senior: Rogerio Luciano Picoli (Check Mat)

FAIxA MARROM
Adulto: Stefano Correa (AOA Cte Itú)

Master: Gabriel Marino Brandi (Barbosa JJ)
Senior: Alexandre Oliveira (Rocian Gracie)

Super Senior: Jean C. B. Pereira (Messias JJ)

SecretAriA De eSPorte,
 LAzer e JuVeNtuDe

governo de
são paulo

Até 73 Kg Rafael Marangoni (Check Mat)
Até 85 Kg Caio Almeida (Ryan Gracie)
Até 97 Kg Rubens Pedroso (Infigth JJ)
+ de 97 Kg Renato Scotini Monezi (Macaco Gold Team)

Até 61 Kg Marcos Ryo (Barbosa JJ)
Até 73 Kg Nicolas Welker (Ryan Gracie)
Até 85 Kg Pedro Dias (Check Mat)
Até 97 Kg Edson De Matos Teixeira (Guigo JJ)
+ de 97 Kg Eduardo Moraes Duque (Arena Behring)

Roxa 
Até 61 Kg Eduardo Botega (Check Mat)
Até 73 Kg Caio Rigantenunes (Alliance)  
Até 85 Kg Flavio Junqueira (Alliance)
Até 97 Kg Argeu Sarate (Dida JJ)
+ de 97 Kg Anderson dos Santos (Camp. Esperança GT)

Azul
Até 55 Kg Jessica Coutinho (Ryan Gracie)
Até 61 Kg Francisco dos Santos (Eofc Integração)
Até 73 Kg Lucas Murilo Pedro (Careca JJ)
Até 85 Kg Marcelo Tanaka(Ryan Gracie B)
Até 76 Kg Caroline Solcia (Ryan Gracie)
Até 97 Kg Daniel Aciole (Werdini Team)
+ de 97 Kg Gustavo Behring (Bonsai JJ)
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Olá atletas, nesta edi-
ção vou tratar de um 
assunto que infeliz-
mente é muito comum 

em atletas de artes marciais, são 
estes os problemas na coluna, 
mais especificamente as hérnias 
de disco.

Para começar vou explicar um 
pouco da anatomia da coluna, a 
qual é formada por articulações 
sobrepostas uma à outra, forman-
do assim o pilar de sustentação do 
nosso corpo. Cada articulação é 
formada por duas estruturas ósse-
as, as vértebras, onde em seu in-
terior existe o canal medular por 
onde passa a medula espinhal. 
Entre as vértebras há uma estrutu-
ra gelatinosa, cercada por um anel 
fibroso, os quais são chamados de 
discos intervertebrais, que servem 
como amortececedores da coluna.

A hérnia de disco é uma patolo-
gia que afeta justamente o disco 
intervertebral. Podendo sua causa 
ser por degeneração, ocasionada 
por má postura e/ou sobrecarga 
devido a movimentos errados, 
outra causa possível seria por um 

trauma, tanto em compressão 
como pistonamento da coluna, 
fazendo com que o anel fibroso 
do disco se rompa e o conteúdo 
interno do disco comprima a me-
dula espinhal, ocasionando dores 
locais e irradiadas no trajeto do 
nervo comprimido.

Os locais mais comuns são a re-
gião lombar com irradiação para 
as pernas e a região cervical com 
irradiação para os braços, mais 
também pode ocorrer na região 
torácica, os sintomas mais rela-
tados são dores locais, formiga-
mento, perda de força e ou “quei-
mação” dos membros.

O diagnóstico geralmente é feito 
por exames de imagem como a res-
sonância magnética, o tratamento 
é realizado com medicamentos e fi-
sioterapia, e nos casos mais graves 
podem ser realizadas cirurgias. 

Dentro da fisioterapia conven-
cional podemos utilizar a eletrote-
rapia, com aparelhos para conter 
a inflamação, além de métodos 
como: o RPG-(reeducação pos-
tural global) que trabalha o me-
lhor alinhamento corporal, e o 
Pilates - um método que trabalha 
o alongamento, fortalecimento 

muscular e a correção postural. 
Estes métodos no processo do tra-
tamento têm sempre o objetivo 
de descomprimir a pressão nos 
discos intervertebrais, contribuir 
para o fortalecimento da muscu-
latura profunda que sustenta a 
coluna e manter o alongamento 
dos músculos.

O mais importante é que o prog-
nóstico é geralmente positivo, e 
em sua maioria o retorno à práti-
ca esportiva é possível e em nível 
altamente profissional. Porém vale 
lembrar que o mais importante é 
a prevenção. Procure orientação 
de profissionais qualificados e es-
pecializados, mantenha a muscu-
latura sempre fortalecida e alon-
gada no trabalho da preparação 
física, realize exercícios posturais 
constantes, ainda assim no caso 
de dores na região da coluna, pro-
cure um profissional capacitado 
para fazer o diagnóstico correto e 
melhor orientá-lo.

Até a próxima edição e bons 
treinos.

Cuidado com a hérnia de disco

Dr. Cyrus Alexandre                
Faixa preta de Jiu-Jitsu, fundador da 

Sport Fisio, fisioterapeuta esportivo  
desde 2003,  pós graduado em  

Fisiologia do  Exercício, Biomecânica, 
Traumatologia e Reabilitação, formado 

nos métodos de RPG e Pilates.
www.sportfisio.com.br

cyrus@sportfisio.com.br
Av. Paulista, 726 - Sala, 909
Av. Brig. Luis Antonio 1786

Tel: (11) 3262-3964 e 8121-4771

A FEDERAção PAULISTA DE JIU-JITSU AGoRA TAMBéM ESTá No FACEBooK
Lá você encontrará todas as informações sobre eventos, além de avisos e comu-
nicações 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
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a potência da arginina 

Roberta Poltronieri
Nutrição Clínica e Esportiva

CRN 25069
Tel.: 11 8109-0674

roberta.poltronieri@hotmail.com

A vasodilatação aumenta o fluxo sanguíneo, e por 
conseqüência o transporte de nutrientes, portanto 
é fundamental que o individuo esteja bem nutrido 
para que bons substratos cheguem ao organismo, 
principalmente aos músculos. 

Existe uma grande variedade de suplementos que 
contém arginina e outras substâncias. Vitaminas as-
sociadas à arginina e poliaminoácidos funcionam 
como imunonutrientes e reforçam o sistema imuno-
lógico. Uma excelente opção é a associação de vi-
tamina C que ajuda a combater os radicais livres, é 
antioxidante e aumenta a defesa do organismo. Esse 
tipo de suplementação pode ser indicado por um 
profissional da área através de receita de manipula-
ção ou de suplementos prontos como, por exemplo, 
o Targirfor C, que contém essa associação.

A combinação com outros aminoácidos como glu-
tamina, ornitina e lisina também é energizante e re-
constituinte e pode ser benéfica para o desempenho. 

A arginina tem ação cicatrizante, pois estimula 
a produção de colágeno, mas deve ser usada com 
cautela em portadores de herpes crônica, pois o ví-
rus é estimulado por esse aminoácido.

Muitos são os benefícios desta suplementação des-
de que seja orientada por um médico especialista ou 
nutricionista. 

Até a próxima!

O desejo de ter disposição e render mais durante o treino é unânime 
entre atletas e praticantes de atividade física. Nessa incessante busca pelo 
bem estar e melhora do rendimento, o uso de aminoácidos tem sido am-
plamente usado para beneficiar o metabolismo durante o exercício.

Há evidências de que o uso de arginina tem bons resultados para o de-
sempenho físico. É um aminoácido não essencial produzido pela citrulina 
capturada pelas células epiteliais do intestino delgado e dos túbulos renais, 
portanto, doença relacionada à diminuição da função renal ou intestinal 
pode diminuir sua absorção.

 A arginina é precursora de óxido nítrico, um mediador gasoso responsá-
vel por diversos fenômenos fisiológicos, como modulação do diâmetro e da 
resistência vascular já que possui habilidade em relaxar o músculo liso vas-
cular. A vasodilatação dos vasos é um efeito muito esperado por quem con-
some pré treinos, através dela a irrigação sanguínea aos músculos durante 
a atividade aumenta, melhorando a oxigenação, o 
aporte de nutrientes e o fornecimento de substratos 
energéticos. Uma vez que o sangue esta encarrega-
do de transportar nutrientes, uma suplementação de 
arginina sem uma alimentação adequada de nada 
vai adiantar.

O fornecimento de energia constante melhora o 
rendimento, diminui a produção de ácido láctico e 
retarda a fadiga.

Alguns estudos relacionam a arginina como esti-
mulante da liberação de alguns hormônios relacio-
nados ao crescimento muscular, como o GH, uma 
vez que a arginina consegue diminuir a produção 
de somatostatina, substância que inibe a produção 
de GH. 

Outro suposto efeito do aminoácido é auxiliar no 
tratamento de impotência. Através da produção 
de óxido nítrico a vasodilatação aumenta e facilita 
a ereção. Por isso alguns alimentos ricos em argi-
nina são considerados afrodisíacos como amen-
doim, chocolate, ovos e alguns frutos do mar. Ali-
ás, esse termo afrodisíaco vem de Afrodite, deusa 
do amor na mitologia grega. Segundo a lenda, 
esta deusa nasceu da espuma do mar depois que 
o deus Cronos castrou Urano, seu suposto pai, e 
lançou seus genitais na água. Por este motivo exis-
te a crença de que todos os alimentos que vem do 
mar são afrodisíacos.

CARNE, LATICíNIOS, OVOS, GRÃOS E CEREAIS INTEGRAIS, AVEIA E TRIGO, 
CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, NOZES, SEMENTES DE GIRASSOL E GERGELIM, 

MELANCIA, CHOCOLATE, FEIJÃO, ERVILHA, COCO
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