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Perdemos nossas reservas e nosso calendário teve que sofrer alterações 
bruscas. Decisões de curto prazo tiveram que ser tomadas.

Vencemos o nosso primeiro desafio, o de realizar dois eventos em um só.

Tivemos, sim, algumas dificuldades e erramos em cima do novo que se apresentou.

Vamos melhorar, tenham certeza. Os erros do primeiro serão corrigidos e o 
staff de mais de 70 pessoas estará mais afinado no próximo.

Este ano, assim como no primeiro evento, juntaremos os Graduados com os 
Faixas Brancas Adulto e Infanto / Juvenil em todas as etapas do Circuito e do 
Campeonato Paulista. Ao invés de oito, serão quatro eventos no ano.

Ainda bem que todas estas etapas serão em Barueri, em um ginásio sem 
qualquer observação negativa. Bem localizado para quem vem do interior, 
de fácil acesso para que mora em São Paulo, instalações de primeira, amplo 
espaço para atletas e público, além do ótimo estacionamento.

Sabemos que é impossível agradar a todos, mas pela quantidade de e-mails 
que recebemos elogiando a primeira etapa, nos enchemos de coragem para 
a segunda.

Em julho, em parceria com a CBJJ e IBJJ, vamos realizar o primeiro evento 
internacional oficial em São Paulo.

Os eventos sem kimono também irão acontecer, estamos estudando a me-
lhor fórmula.

Aos que nos ajudaram, os nossos mais sinceros agradecimentos, aos que 
nos criticaram e se dispuseram a nos ajudar no próximo, sejam bem vindos. 
E aos que só pilharam, olhem à sua volta, você pode estar fora do compasso, 
batendo rápido demais.
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Editorial

Ter a guarda passada e na tentativa de 
não ceder a montada ser pego pelas cos-
tas, é uma das piores sensações que se 
pode ter, não é verdade? Alguns cedem e 
acabam batendo, outros não, fazem aflo-
rar do seu suor o mais puro Jiu-Jitsu, tiram 
o quadril e seguem para inverter a posição.

No início deste ano, fomos pego pelas 
costas algumas vezes. Tudo o que havíamos 
conquistado com muito trabalho e passamos 
a ter, de certa forma, com alguma facilidade, 
passaram a serem alvos intransponíveis.

Os preços dispararam, os olhos de muitos 
cresceram e a situação ficou difícil.

corrigindo resultado postado na última edição:
ii copa aberta de Jiu-Jitsu Sem Kimono
Faixa azul Leve - campeão: alex de almeida Paiva - Drysdale JJER
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Federação Paulista de Jiu-Jitsu iniciou as atividades deste 
ano tendo que enfrentar uma série de novos desafios e ten-
do que encontrar soluções à medida em que tais desafios 
foram se apresentando.

o maior deles talvez tenha sido o aumento geral nos preços de todos 
os itens mais importantes para a realização de seus eventos, desde me-
dalhas e camisetas até a alimentação dos profissionais que trabalham 
e se dedicam em prol do melhor andamento possível dos campeonatos.

a falta de ginásios disponíveis, seja por questão de preço ou de agen-
da, é outro fator causador de grandes preocupações e que também 
exige grande esforço na procura de soluções, obrigando a Federação a 
alterar o calendário de competições algumas vezes e fazer adaptações.

Tais desafios se apresentam inclusive pelo fato de vivermos atual-
mente na 10ª cidade mais cara do mundo, o que é um fator de suma 
importância na vida de todos nós e que não pode ser de maneira al-
guma ignorado por ninguém.

Sendo assim, o surgimento de algumas críticas foi inevitável. Tais crí-
ticas, quando construtivas e conscientes, são usadas pela Federação 
como combustível na busca interminável pelo aprimoramento, já que 
- o QUe nÃo DeSTrÓi, conSTrÓi, e só é criticado QUem FaZ !

nenhum dos fatores já citados conseguiu, porém, apagar o brilho e 
a animação desta i eTaPa do circUiTo PaULiSTa e a FPJJ, aprovei-
tando o excelente espaço do Ginásio Poliesportivo José correa de Ba-
rueri, decidiu reunir a i etapa de Graduados com a i etapa do infantil 
e do adulto Branca num só evento, aumentando o número de raias de 
luta para 12, assim como todo o aparato de juízes, mesários e cola-
boradores, e o resultado de toda essa mudança nÂo DecePcionoU. 
Quem compareceu também pode notar os novos painéis ao redor dos 
tatames, muito mais bonitos e funcionais com os logotipos dos patro-
cinadores e parceiros da FPJJ.

o evento seguiu com tranquilidade, e as já habituais torcidas, sempre 
presentes nesta celebração sadia ao esporte e à amizade, se encarrega-
ram de nos dar a certeza de que o ano comeÇoU com ForÇa ToTaL!2012
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MASCULInO
Campeão: Paulo Miyao - P.S.L.P.B Cicero Costha 
Vice-Campeão: Andre Cavalcante - Alliance 
3º Colocado: Jamary Mauri Ribeiro Neto - EOFC Integração
3º Colocado: Luiz Antonio Sampaio Aguiar - Barbosa J.J

FEMInInO
Campeã: Ericka Almeida - A.O.A - Herman 
Vice-Campeã: Larissa Stocker Putz - Guigo J.J. 
3ª Colocada: Jessica Coutinho - Ryan GracieMASCULInO

Campeão: Filippi Mattos - Barbosa J.J
Vice-Campeão: Leandro Lo do Nascimento - P.S.L.P.B Cicero Costha 
3º Colocado: Diego Latorre - Alliance 
3º Colocado: Andrei Agostinho - Barbosa J.J

ABSOLUTO
GRADUADOS

ADULTO

MASCULInO
Campeão: Luis Paulo Lima Santos - Bonsai JJ
Vice-Campeão: Arthur de Moraes Carvalho - Cia Paulista
3º Colocado: Fred Chang - Barbosa J.J
3º Colocado: Lucas Jose Alves de Oliveira - Alliance 

FEMInInO
Campeã: Renata Marinho Moreira - Alliance 
Vice-Campeã: Luciane dos Santos Silva - Gracie Barra SP 
3ª Colocada: Priscilla Liberato Narciso - Alliance 
3ª Colocada: Maiara do Nascimento Lemos - Cia Paulista

MASCULInO
Campeão: Rodrigo Mainardi Telles - Barbosa J.J
Vice-Campeão: Roberto Dib Frias - Barbosa J.J
3º Colocado: Felipe Haddad - A.O.A. 
3º Colocado: Cleber Takuwa - Barbosa J.J 

MARROM/ PRETA FEMInInO
Campeã - Talita Nogueira/Faixa Preta - Ryan Gracie
Vice-Campeã: Jessica Cristina/Faixa Marrom - Ryan Gracie
3º Colocada: Ana Laurie/Faixa Marrom - Barbosa JJ
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AdULTO MASCULInO
1- alliance
2-PSLPB-cicero costha
3- Bonsai JJ
4- check mat
5- Barbosa JJ

MASTER MASCULInO
1- Barbosa JJ
2- Godoi JJ
3- ryan Gracie
4- check mat
5- rocian Gracie JJ

SEnIOR
SUPER-SEnIOR 
MASCULInO
1- alliance
2- Barbosa JJ
3- ryan Gracie
4- Godoi JJ
5- infight

AdULTO FEMInInO
1- check mat
2- ryan Gracie
3- alliance
4- Guigo JJ
5- aoa-Herman

AdULTO BRAnCA 
MASCULInO E FEMInInO
1- Barbosa JJ
2- cia Paulista
3- check mat 
4- Dida
5- ryan Gracie

MASTER
SEnIOR
SUPER-SEnIOR  
MASCULInO E FEMInInO
1- Barbosa JJ
2- ryan Gracie
3- iFc/ Barbosa JJ
4- check mat 
5- alliance

RESULTAdOS 
POR EqUIPE

FAIXA BRANCA
AdULTO
Galo: Edson Santos Silva - Dida JJ
Pluma: Sivonaldo Da Silva - Barbosa J.J
  Emanuella Novais - Alliance
Pena: Luis O. Nakamura - Cia Pta
          Lídia Jesus Oliveira - Godoi J.J. 
Leve: Rodrigo Franco - Ryan Gracie 
         Kelly Pastrez - Drysdale JJ
Médio: Germano A. Alberton - Barbosa JJ
            Beatriz Nascimento - Guigo J.J.
Meio Pesado: Pedro H. Tarelho - Check Mat
Pesado: Felipe R. Souza - Check Mat
Super Pesado: Marcos V. D. Luppi - Cia Pta
                      Cassia O. Pereira - Gracie 
                      Miquinho 
Pesadissimo: Bruno E. dos Santos - 
                    Gracie Miquinho
                    Natalia Rodrigues - Dida JJ

MASTER
Pluma: Gilvan Basilio - Ryan Gracie
Pena: Felipe Alencar - Equipe Fusion
Leve: Marcos Gatti Tio - Chico J.J
Médio: Daniel Caporossi - Tozi Jiu-Jitsu
Meio Pesado: Gabriel P. Gusan - Cia Pta
Pesado: Daniel Santana - Liga Oeste JJ
Super Pesado: Flavio Brito - Ryan Gracie
Pesadissimo: Marcelo G. S. Almada - Ryan 
Gracie 

SEnIOR
Leve: Luis Fernando Silva - Motta JJ
Médio: Camilo dos Reis - AOA Urso 
Meio Pesado: Bruno Teixeira - Alliance 
Pesado: Aguinaldo Souza - IFC/Barbosa JJ
Pesadissimo: Silvio F. da Silva - Barbosa J.J

SUPER SEnIOR
Médio: Edwar dos Anjos - IFC/Barbosa JJ
Meio Pesado: Marcelo Marchetti dos San-
tos - Check Mat
Super Pesado: João Monteiro - Barbosa J.J
Pesadíssimo Antonio Alves - Ryan Gracie
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JUvEnIL 
MASCULInO E FEMInInO
1- ryan Gracie
2- Barbosa Jj
3- cia Paulista
4- check mat
5- Gracie miquinho

MIRIM, 
InFAnTIL A E B
InFAnTO A E B
MASCULInO E FEMInInO
1- Gracie miquinho
2- Barbosa JJ
3- ryan Gracie
4- iFc/ Barbosa JJ
5- aoa - Urso

RESULTAdOS 
POR EqUIPE

MIRIM 
Pluma: Samara Maiolino - IFC/Barbosa JJ
Meio Pesado: Josué Felipe Luiz da Luz - AOA. Ricardo Pereira

InFAnTIL A BRAnCA
Pluma: Richard Santos - IFC Barbosa

InFAnTIL B BRAnCA
Pluma: Kaue Abe - AOA
Meio Pesado: Eduardo Nathan M. da Silva - Barbosa JJ
Leve: Maria Julia Rodrigues Soares - Gracie Miquinho

InFAnTIL A COLORIdA
Pluma: Vitor Goes - Tio Chico J.J.
Leve: Vitor da Silva Teixeira Santos - Gracie Humaita
Super Pesado: Gabriel de Oliveira - Ryan Gracie 

InFAnTIL B COLORIdA
Pluma: Emerson Luis da Silva - Gracie Miquinho 
Leve: Riquelmi Lima - Tio Chico J.J.
Meio Pesado: Gustavo Ferreira Biz - Bushido
Super Pesado: Pedro Henrique da Rocha - Barbosa J.J. 
Pesadissimo: Kaue Gustavo Morgado - P.S.L.P.B Cicero Costha

InTAnTO A 
Pluma: Iago Rocha Dourado de Azevedo - AOA - Herman
Super Pesado: Gustavo Estebam dos Santos AOA - Herman
Pesadíssimo: Guilherme Silva dos Santos - Barbosa J.J. 

InFAnTO B BRAnCA
Pluma: Kaique Santos - IFC/Barbosa JJ
Pena: Matheus Constantino - Ryan Gracie
Leve: Victor Moreira Pretti - Alliance 
Médio: Marcelo Lucas Vitale - Gracie Miquinho
           Joice de Almeida - AOA Urso 
Meio Pesado: Vinicius Pereira - AOA Urso
Pesado: Patrick A. Oliveira S. Ghirotto - Tozi JJ
Super Pesado: Marcos Vinicius Oliveira - Cia Paulista
Pesadíssimo: Vinicius Matheus de Oliveira - Bosco & Gruppi JJ Top Team

JUvEnIL AzUL ABSOLUTO
Campeão: Robert Rodrigues da Silva - Guigo J.J
Vice-Campeão: Kevin Queiroz - IFC/Barbosa JJ 
3º Colocado: Yuri Gaia - Barbosa J.J. 
3º Colocado: Matthaeus Niccolas - Dida JJ

InFAnTO A COLORIdA
Pluma: Vitor Gabriel C. Peres - Gracie Barra Sta. Barbara Do Oeste
Leve: Rafael Spinelli - Bushido
Super Pesado: Willian Souza do Prado - Compaðia Jiu-Jitsu
Pesadissimo: Giuago Miguel - Barbosa JJ

JUvEnIL BRAnCA
Galo: Andre Honda - Ryan Gracie
Pluma: Derik dos Santos Mello - Cia Paulista 
Pena: Roger Gustavo - Ryan Gracie 
Leve: Igor Gabriel S. Santos Ferreira - ACJJ Team
Médio: João Victor Martins - Barbosa J.J.
Meio Pesado: Felipe Borges Argentini - Gracie Barra Sp
                     Taina Sanches - Ryan Gracie 
Pesado: Rodrigo Mesquita Britto - Cia Paulista
             Larissa Lais Angelo - Gracie Miquinho 
Super Pesado: Gabriel Colidio - Barbosa J.J. 
Pesadíssimo: Rodolfo Bellato - A.O.A - Herman

JUvEnIL AzUL
Galo: Victor de Moraes Carvalho - Godoi J.J. 
Pluma: Diego de Oliveira - Check Mat
Pena: Renato Canuto - Tio Chico J.J
Leve: Wellington Pesce - Ryan Gracie 
Médio: Bruno Bressan - Gracie Miquinho 
            Camila Franco - Ryan Gracie 
Meio Pesado: Matheus Niccolas - Dida JJ
                     Nathalia Blockwits - A.O.A.
Pesado: Luis Ricardo - Check Mat
Super Pesado: Robert Rodrigues da Silva - Guigo J.J
Pesadíssimo: Vinicius Nishizaka Batista - Nine Nine
                    Caroline Solcia - Ryan Gracie 

InFAnTO B COLORIdA
Galo: Vitor Antunes - Ryan Gracie 
Pluma: Raul Basilio - Ryan Gracie 
Pena: Vinicius Franco - Cia Paulista
Leve: Leonardo de Marchi - Barbosa J.J. 
         Elisa Soares Leopoldino - Equipe Sucuri JJ
Médio: Kaynan C. Duarte - Camp. Esperança Gold Team 
Meio Pesado: Jonatas Gracie - Ryan Gracie 
                     Luiza Nogueira - Ryan Gracie
Pesado: Nathan Simões Cabral - ACJJ Team
Super Pesado: Leonardo Teixeira - Ryan Gracie 
                      Beatriz Silva - IFC/Barbosa JJ
Pesadissimo: Gabriel Ferreira - Bonsai JJ
                     Maria Carolina B. Vicentini - Barbosa J.J.

10 11

EvEntos



Por ALCF

Não poderíamos deixar de homenagear nossos atletas que competi-
ram no Pan 2012.
Seguem alguns nomes, algumas surpresas, mas também muitas 
confirmações.

Que ninguém cujo nome não consta desta lista se sinta menospreza-
do! Abraçamos a todos aqueles que nos representaram com honra e que 
deram o melhor de si.

Dentre os que participaram da Seletiva promovida pela FPJJ em dezembro de 2011 
destacamos Leandro Lo, campeão na preta leve, e os irmãos Paulo e João Miyao, primeiro 
e segundo lugar, consecutivamente, na roxa pluma, ambos da equipe PSLPB Cícero Costha, que 
confirmaram o ótimo trabalho que estão fazendo há tempos em cima do tatame.

Da equipe Godoi JJ Club, Jurandir Vieira da Conceição foi o grande campeão da marrom pesado, e Igor 
Schneider, que também representou muito bem o Jiu-Jitsu paulista.

SecretAriA De eSPorte,
 LAzer e JuVeNtuDe

governo de
são pauloPanamericano 2012

TAMBéM MERECEM
dESTAqUE:

Preta Adulto Super Pesado
Bernardo Faria- Alliance

Preta Master Médio
Adriano Silva- Barbosa JJ

Preta Senior Pesado
Charles Faria Correa- Godoi JJ

Super Pesado
Roberto Godoi- Godoi JJ

Absoluto
Charles Faria Correa- Godoi JJ

Preta Adulto Feminino Médio
Luanna Alzuguir- Alliance

Pesado
Gabrielle Garcia- Alliance

Absoluto
Gabrielle Garcia- Alliance
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Qual a sua relação com o Jiu-
-Jitsu, uma vez que você vem de 
uma família essencialmente de 
judocas?
Começamos a treinar no tatame 
muito cedo, pois meu pai tinha 
academias em São Paulo. Quando 
já era faixa preta de Judô conheci 
meu mestre e me achava um judo-
ca muito bom, pois treinava com a 
seleção brasileira, mas no chão a 
gente não sabia nada. Nunca ha-
via tomado tanto amasso e nunca 
tinha sido finalizado tão fácil, en-
tão comecei a treinar com ele para 
melhorar como atleta e me apai-
xonei pela arte. 

Como você se tornou árbitro do 
melhor evento de MMA do mundo?
Fui responsável por trazer o pri-
meiro UFC para o Brasil em 1998, 

conheci o Big John e perguntei 
para ele o porquê era o único 
árbitro do evento. Então ele me 
falou que estavam procurando al-
guém para ajudá-lo, e eu pronta-
mente me ofereci para a posição 
e estou lá desde o UFC XX.

Você acha que hoje o Jiu-Jitsu 
ainda tem vantagem dentro do 
MMA?
O Jiu-Jitsu é uma das artes fun-
damentais para o MMA, mas o 
esporte evoluiu muito e já não se 
pode mais depender de apenas 
uma arte marcial.

Atletas de eventos piratas tem al-
guma chance de chegar ao Ulti-
mate Fight Championshp?
Todos têm chances de brilhar no 
UFC, o lutador tem que começar 

MARIO
YAMAzAKI

atual árbitro do maior evento de mma (mi-
xed martial arts) do mundo, o Ultimate Fight 
championship - UFc, e também do reality 
show The Ultimate Fighter Brasil, exibido 

pela rede Globo, encontrou uma brecha na agenda 
lotada para nos responder algumas perguntas.

o privilégio é todo nosso! muito obrigado, mário.

em algum lugar, mas não reco-
mendo atletas, que queiram ser 
profissionais, lutarem em eventos 
clandestinos, pois o risco de se 
machucar e talvez nunca mais lu-
tar é muito maior. 

E as Federações, ajudam ?
Ajudam e muito, as federações 
tem a função de organizar e pro-
teger a todos os atletas e, se for 
como nos EUA, ajudam os atletas 
a receber o cachê.

Você já organizou eventos de Jiu-
-Jitsu e de MMA no Brasil e no ex-
terior, compensa?
Todo evento bem organizado 
compensa, mas é difícil fazer di-
nheiro nos primeiros, pois como 
toda organização precisa de 
apoio e nome no mercado.

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

FPJJ na reDe SociaL
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www.revista .com.br

coLoQUe SUa marca em eViDência

Ligue agora: 11 3031-0304 / 8539-9702
ou envie e-mail para: comercial@revistaartesuave.com.br
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Realizado no dia 14 de abril, 
o Curso para Mesários inova 
mais uma atividade da FPJJ.

Com o intuito de conquis-
tar novos candidatos e ainda 
abrir a oportunidade de atle-
tas e professores entenderem 
melhor a atividade de mesário 
e coordenador de área, mais 
de 80 pessoas participaram da 
palestra de abertura feita pelo 
presidente da entidade, mes-
tre Otávio de Almeida Jr., ex-
plicando o porquê deste novo 
curso e as razões que levaram 
a unificar as etapas do circuito 
e ainda do campeonato pau-
lista deste ano. 

De forma bastante clara, ex-
plicou o porquê da necessida-
de de se colocar gente treina-
da para executar as funções, e 
como é importante conhecer 
os procedimentos corretos. Ex-
plicou que a Federação não é 

exclusivamente promotora de 
eventos e que funciona doze 
meses por ano, disse ainda 
que, lamentavelmente, pou-
ca gente se dá conta de que 
os atletas que hoje são as es-
trelas deste esporte, construí-
ram esta trajetória dentro dos 
Campeonatos e Circuitos Pau-
listas, eventos produzidos pela 
entidade.

Após a abertura, a coorde-
nadora do departamento de 
mesários, professora Cristia-
ne Yucari, iniciou a leitura da 
cartilha que orientou os traba-
lhos e mostrou como a coisa 
funciona. Detalhando passo a 
passo as atividades, ensinou 
como preencher chaves de lu-
tas e trabalhar com o placar 
manual e placar eletrônico. 

Agradecemos a todos os in-
teressados, e aguardem ou-
tros cursos que irão acontecer 

A FPJJ também tem trabalha-
do com mais intensidade no 
aperfeiçoamento de seus profis-
sionais ministrando cursos com 
mais frequência, o que possibi-
lita uma melhor atuação, tanto 
de árbitros quanto de mesários.

No dia 04 de fevereiro foi 
promovido mais um curso para 
os árbitros, sempre sob a su-
pervisão do diretor de arbitra-
gem professor Jeremias Casse-
miro, contando também com 
a presença do professor Fran-
cisco Santana Jr., com lotação 
esgotada de 110 pessoas.

Além das aulas práticas e escla-
recimento de dúvidas por parte 
dos participantes, foram aplica-
das provas escritas valendo nota.

O evento contou com o pa-
trocínio do AÇAÍ FROOTY.

CURSOS PARA ÁRBITROS E MESÁRIOS
ainda neste ano. No próximo dia 9 de 
junho haverá mais um curso de árbi-
tros realizado pela Federação, acom-
panhe no site maiores detalhes.
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CalEndário

24 e 25 De marÇo Ginásio José corrêa - Barueri/SP
I Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino

Adulto - Master - Sênior - Super-Senior
Azul - Roxa - Marrom - Preta

I Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino
Mirim - Infantil - Infanto Juvenil - Juvenil - Todas as faixas

Adulto - Master - Sênior - Super-Senior - Faixa branca

21 e 22 De aBriL Ginásio José corrêa - Barueri/SP
II Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino

Adulto - Master - Sênior - Super-Senior
Azul - Roxa - Marrom - Preta

II Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino
Mirim - Infantil - Infanto Juvenil - Juvenil - Todas as faixas

Adulto - Master - Sênior - Super-Senior - Faixa branca

07 e 08 De JULHo Ginásio José corrêa - Barueri/SP
III Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino

Adulto - Master - Sênior - Super-Senior
Azul - Roxa - Marrom - Preta

III Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino
Mirim - Infantil - Infanto Juvenil - Juvenil - Todas as faixas

Adulto - Master - Sênior - Super-Senior - Faixa branca

25 e 26 De aGoSTo
SÃO PAULO INTERNATIONAL OPEN DE JIU-JITSU - CBJJ 

01 e 02 De DeZemBro  Ginásio José corrêa - Barueri/SP
Campeonato Paulista 2012 - Masculino e Feminino

Adulto - Master - Sênior - Super-Senior
Azul - Roxa - Marrom - Preta

Campeonato Paulista 2012 Masculino e Feminino
Mirim - Infantil - Infanto Juvenil - Juvenil - Todas as faixas

Adulto - Master - Sênior - Super-Senior - Faixa branca

arbitragEm



O gelo é um “remédio” 
providencial em todas 
essas situações. Você 
vai ver muitas vezes 

pela  TV, jogadores contundidos 
aplicando imediatamente uma 
bolsa de gelo no local machu-
cado.  Se ele é usado por esses 
craques famosos e milionários, é 
porque é bom mesmo. E isso é  
uma verdade científica. Aplicado 
nas contusões, ele promove anal-
gesia (diminuição da dor) e  reduz 
consideravelmente o edema (in-
chaço), que também provoca dor 
e incômodo.  Em que situações 
você pode usá-lo ?  Praticamente 
em todos os traumas: pancadas, 
entorses, lesões de ligamentos, 
lesões musculares, etc. Ou seja, 
desde um “galo” na testa de uma 
criança que caiu até uma torção 
grave de joelho.  

COMO SE PODE FAZER
ESSA APLICAÇÃO?

a) pedras de gelo num saco plás-
tico (quebre cada pedra de gelo 
da geladeira em 2 ou 3 pedaços).   
b) bolsas térmicas (são de bor-
racha e você deve colocar água 
bem gelada)
c) bolsas de gel (são práticas, en-
contradas em qualquer farmácia 
e ficam geladas depois de alguns 
minutos no congelador)
d) gelo em toalha (dobre uma 
toalha de rosto, coloque gelo pi-
cado na dobra como se fosse um 
sanduíche).
e) diretamente (pedra de gelo 
aplicada diretamente no local 
contundido, útil para pequenas 
articulações, como dedos, por 
exemplo) 
f) spray (é o gelo sob a forma de 
gás, mais usado em ambientes 
profissionais).

POR QUANTO TEMPO ?  
Nas regiões grandes (ombro, 

cotovelo, coxa, joelho, tornoze-
lo, etc) a aplicação deve durar 30 
minutos. Menos que isso, o efei-
to não é completo e mais do que 
isso é desnecessário e pode ser 
perigoso. Nos dedos das mãos 
e dos pés, o tempo não pode 
ser superior a 10 minutos.  Estas 
aplicações podem ser repetidas a 
cada 2 ou 3 horas até se procurar 
um médico.

PREVENÇÃO
Se a contusão provocou um fe-

rimento cortante e saiu sangue, 
cubra o local com gaze esteriliza-
da para aplicar o gelo, evitando 
infecções. Não ultrapasse os 30 
minutos. É perigoso aplicar o gelo 
e pegar no sono, deixando o lo-
cal sob a ação do gelo por mais 
de uma hora porque pode ocorrer 
lesão nos nervos.  Tratadas ime-
diatamente com gelo, as contu-
sões se tornam de efeitos mais 
brandos e o tempo de recupera-
ção fica bem menor. Não tenha 
receio de fazer essas aplicações, 
desde que você siga toda a orien-
tação que você acabou de ler.

Dr. Osmar de Oliveira
Médico do Esporte

www.osmardeoliveira.com.br
Tel. (11) 3825-3388

O GELO é um santo remédio!
Bateu, caiu, machucou, use gelo !!!   

Feliz Aniversário!

mestre 
roberto Lage

     Suas batalhas são 
             nossas batalhas.
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Método Pilates, uma ati-
vidade de condiciona-
mento físico que pos-
sui grande número de 

praticantes, estando em alta nas 
mídias e se localizando em diver-
sos lugares, como academias de 
musculação, clínicas de fisiotera-
pia, entre outros.

Profissionais da área da Educa-
ção Física, Fisioterapia e Terapias 
Ocupacionais podem trabalhar 
com este Método à partir de uma 
formação apropriada (preferen-
cialmente pela Associação Brasi-
leira de Pilates, que preza o Pi-
lates Original em sua verdadeira 
essência), no qual cada instrutor 
escolhe, tendo o conhecimento, a 
especificidade de aplicação.

Com o tema Pilates, diversos 
estudos estão sendo publicados 
comparando vários tipos de ati-
vidade física e reabilitação. Um 
tema chama a atenção perante 

a variabilidade: Pilates e Lutas. 
Erroneamente, leigos acham que 
Pilates é uma atividade voltada 
para o público feminino, possuin-
do movimentos fáceis e relaxan-
tes, e as lutas para o público mas-
culino, possuindo movimentos 
difíceis e agressivos. Observando 
por este ponto de vista, são ati-
vidades opostas, porém são ati-
vidades, em prática, que se auxi-
liam, trazendo diversos benefícios 
aos praticantes!

Ambas as modalidades tem algo 
em comum:

o TraBaLHo Do corPo

 inTeiro Sem FraGmenTar 

nenHUm GrUPo mUScULar, 

com a aTiVaÇÃo inTenSa 

DoS mÚScULoS com o USo 

Da menTe Para conTroLar 

caDa PoSiÇÃo!

PiLaTeSJiU-JiTSU
FocoS e BeneFÍcioS

•	No centro do corpo, para melhor posicionamen-
to de ataque contra o adversário e proteção do 
ataque, quanto mais baixo o centro de gravidade 
melhor.

•	Torções nas articulações: “chaves”.

•	Estrangulamentos.

•	Resistência em combate: “gás”.

•	Diversos movimentos em questões de segundos.

•	Corpo forte e flexível ao mesmo tempo, para to-
dos os tipos de movimentação.

•	No centro do corpo para melhor movimentação 
nos exercícios e proteção da coluna vertebral, 
princípio da centralização. 

•	Aumento da flexibilidade, ocorrendo uma maior 
amplitude nas articulações

•	Maior resistência respiratória, melhorando o con-
trole para uma apnéia

•	Melhora do funcionamento cardiorespiratório, au-
mentando o “gás”.

•	Fortalecimento das musculaturas profundas, pro-
tegendo os ossos e articulações para um movi-
mento mais eficaz e seguro.

•	Proporciona força e flexibilidade simultaneamen-
te, de maneira ativa e dinâmica.

A luta que foi selecionada 
para a comparação foi o Jiu- 
Jitsu, que encontra-se em evi-
dência com o maior número de 
praticantes em todo o mundo.

Instrutora Renata Castellani
Cref: 086512-G/SP

Formada em Educação Física
Uniban

Pós Graduanda em Método Pilates
Gama Filho

Palestrante de cursos de Pilates
 da empresa Associação Brasileira de 

Pilates em todo território brasileiro.
Treinadora de Pilates da Equipe Ryan 

Gracie Jiu-Jitsu.

Contatos:
re.castellani@bol.com.br

Facebook: Instrutora Renata Castellani

Método Pilates, um método de condicionamento físico, teve origem 
na Alemanha, surgido para suprir as necessidades de saúde de Jo-
seph H. Pilates, seu criador, que na infância sofria de asma, bron-
quite, raquitismo e febre reumática (Associação Brasileira de Pilates, 
2012), tem como objetivo o trabalho do corpo sobre a mente e da 
mente sobre o corpo, alongando e fortalecendo simultaneamente, 
de forma harmoniosa (Pilates, 2010).

Exemplo dessa junção: na gran-
de equipe Ryan Gracie, no Ipiran-
ga, estão sendo realizadas aulas 
de Pilates para atletas de Jiu Jitsu 
2 x por semana, com a duração de 
40 minutos. Todos os atletas já es-
tão sentindo a diferença em trei-
no durante um “rola” no Jiu Jitsu 
e na vida diária, como comenta a 
atleta campeã de Jiu-Jitsu Talita 
Nogueira “Treta”:

“As aulas de Pilates vem
 ajudando muito no

 desenvolvimento nas
 posições no Jiu-jitsu,

 o Pilates levado a sério
 faz com que tenhamos um

 controle muito grande
 do nosso quadril, que é

 muito importante no Jiu-Jitsu, 
fora outras coisas como
 abdome ,respiração e
 auto controle , estou

gostando muito e assumo
 que nunca poderia imaginar

 que o pilates poderia fazer
 tão bem para meus

 treinos.”
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Jiu Jitsu E PiLatEs:
 duas modalidades, uma peculiaridade



adIÇão + adIÇão = soBra

Roberta Poltronieri
Nutrição Clínica e Esportiva

CRN 25069
Tel.: 11 8109-0674

roberta.poltronieri@hotmail.com

para quem tem um treino intenso e de longa dura-
ção, como corredores e atletas de alta performan-
ce. Muito usado também por quem não quer perder 
peso durante os treinamentos, o carboidrato em pó, 
gel ou em barra é pratico e tem níveis diferentes de 
absorção de acordo a necessidade exigida em cada 
modalidade esportiva.

A necessidade diária de carboidrato é de 60% do 
valor total energético. Presente nos pães, massas, 
biscoitos e cereais, facilmente alcançamos a quan-
tidade suficiente através da alimentação. Ao con-
trário da proteína, o organismo estoca carboidrato 
na forma de glicogênio, que é usado como fonte de 
energia durante e após o exercício. Seu excesso au-
menta a glicemia sanguínea e dificulta o emagreci-
mento, porque é convertido em forma de gordura.

Outro suplemento consumido comumente é a 
creatina, um elemento energético encontrado nos 
músculos que ajuda a manter a produção de ener-
gia constante e retarda a fadiga. Sua suplemen-
tação promete aumentar a força para exercícios 
de alta intensidade e curta duração, favorecendo 
a recuperação muscular. A creatina pode promo-
ver aumento do volume muscular, uma vez que 
água se acumula no interior das células muscula-
res junto com a creatina. As carnes são fontes de 
creatina, e em conjunto com doses elevadas de 
suplementação a creatina pode sobrecarregar os 
rins, órgão responsável pelo equilíbrio hídrico e 
pela excreção de metabolitos de creatina em for-
ma de creatinina.

Enfim, suplementação e dieta não são padroni-
zadas a todas as pessoas, tudo deve ser direciona-
do ao perfil de cada um. 

No dicionário, a palavra excesso significa “sobra, exagero, demasia, 
desregramento”, palavras que deixam bem claro que consequên-
cias acontecerão por conta do excesso. Já a palavra suplemento 
significa complemento, adicional para preencher a falta de algo. 

Devemos tomar muito cuidado com os “excessos” em relação às diversas 
áreas de nossas vidas, principalmente quando falamos em alimentação e 
suplementação.

É “excessivamente” comum a indicação indiscriminada da ingestão de 
suplementos que ocorre entre praticantes de atividade física. Modalidade, 
intensidade, duração, peso corpóreo e grau de condicionamento físico não 
são levados em consideração quando o uso de suplementos não é orienta-
do por profissionais da área de nutrição. Daí surgem os excessos.

Muitas vezes, quem pratica atividade física regular está em busca de há-
bitos mais saudáveis, incluindo melhores escolhas na alimentação. Será 
possível ter uma alimentação adequada às necessidades nutricionais de 
um indivíduo em relação à sua atividade física sem 
o uso de suplementação?

Pode ser possível, mas pode não ser viável. Nem 
sempre é possível ingerir uma proteína de alto va-
lor biológico, como um filé grelhado, na academia 
imediatamente após um treino pesado de muscula-
ção ou no intervalo entre um treino longo. Aí entra 
o suplemento protéico, que possui excelente quali-
dade nutricional, rápida absorção e é de extrema 
praticidade, pois pode ser consumido facilmente em 
qualquer lugar. 

A recomendação diária de ingestão de proteína é 
de 15% do valor energético total diário. Para uma 
pessoa sedentária e saudável, por exemplo, o reco-
mendado é cerca de 0,8g de proteína por kg. Depen-
dendo dos fatores relevantes citados (modalidade, 
intensidade, duração, peso) a dose recomendada de 
proteína a quem tem uma atividade física regular 
pode variar de 1.2 até 2.5g de proteína por kg.

Segundo a ABENUTRI, o suplemento nutricional 
mais vendido é o de proteína, mais conhecido como 
Whey Protein.

Quando se tem uma alimentação equilibrada, 
com a presença de alimentos protéicos como carne, 
peixe, ovo, leite e derivados, a suplementação deve 
ser bem calculada para não exceder o necessário.

Ingerir quantidade inadequada de proteína, de 
acordo com as necessidades pessoais, pode causar 
efeitos indesejáveis, como sobrecarga renal e hepá-
tica. O organismo não estoca proteína, portanto terá 
que trabalhar duro para eliminar o que não for usa-
do, sobrecarregando órgãos como os rins e fígado. 

Os carboidratos também estão na lista dos suple-
mentos mais vendidos e é indicado exclusivamente 

22 23

nutrição

1. a inScriÇÃo DeVe Ser FeiTa on-Line DenTro Do PraZo cerTo. 

2. o PaGamenTo Tem QUe Ser FeiTo iDenTiFicaDo com o nÚmero  

GeraDo na inScriÇÃo.

3. o comProVanTe Do PaGamenTo PreciSa Ser enViaDo Para a  

FeDeraÇÃo Por FaX oU Por emaiL DenTro Do PraZo  cerTo.

4. a cHecaGem Da inScriÇÃo É De reSPonSaBiLiDaDe Do aTLeTa e  

PreciSa Ser recLamaDa DenTro Do PraZo cerTo, Por FaX oU e-maiL.

5. aPÓS a PUBLicaÇÃo DaS cHaVeS nÃo recLamar QUaLQUer DoS 

iTenS acima, PoiS ToDoS oS PraZoS JÁ eSTarÃo eSGoTaDoS.

6. Ter em mÃoS no momenTo Da PeSaGem a carTeira Da FeDeraÇÃo 

VÁLiDa Para o ano ViGenTe, com a FaiXa  em QUe eSTa comPeTinDo.

7. aPreSenTar-Se Para a PeSaGem com o Kimono LimPo, Seco, 

naS coreS : Branco, PreTo oU aZUL.

8. Ter conHecimenTo De QUe SÓ Tem DireiTo a Uma Única PeSaGem 

oFiciaL. 

9. nÃo recLamar QUanDo Tomar W.o. Por nÃo Se aPreSenTar no 

HorÁrio eSTiPULaDo no cronoGrama.

10. Ter conSciência De QUe  nÃo cUmPrir oS manDamenToS acima  

imPLica na PerDa DaS TaXaS PaGaS.




