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Editorial

Aguardo sempre com muita ansiedade a che-
gada de uma nova edição da revista Arte Sua-
ve . Esta é a oportunidade que tenho de me ex-
pressar com relação aos diversos assuntos que 
acontecem quase que diariamente na minha 
função de Presidente da Federação.

No início fico divagando sobre os diversos 
problemas e ainda sobre as reclamações que 
eu recebo nesse meu cargo. A carga é pesada, 
tenham certeza, porém , faço o que gosto ! 

Ao olhar para trás e ao ver que, ainda num passado tão recente, 
este nosso Jiu-Jitsu era um mero desconhecido, sinto um gostinho de 
responsabilidade por este crescimento tão grande e rápido. Quando 
consigo juntar dois ou três professores da minha geração e relembra-
mos coisas desta época, não nos cansamos de reviver a “selva” em que 
vivíamos e de ressaltar as melhoras no nosso esporte.  Quem diria que 
um atleta de uma equipe poderia participar de um treinão em outra 
academia e dividir espaço com os pseudo- concorrentes.

Jamais poderíamos imaginar que um professor que, neste passado 
recente, era tido como um Pit-Bull pudesse hoje estar conscientemente 
transitando nas academias vizinhas, dando “pitadas” nos treinos.

Recentemente fui convidado a ministrar um seminário em uma aca-
demia onde jamais pensei em botar os pés e, acreditem, além de muito 
bem tratado, recebi com muita alegria um comentário que valeu todo o 
sofrimento  que passei nestes anos de Presidente.

Quando meu Pai, aos sessenta e poucos anos, se queixava das do-
res pelos anos de profissão, eu olhava com um certo ar de descrença, 
achando que ele estava super-valorizando sua excelente forma física. 
Hoje, eu, aos sessenta anos de idade, sei perfeitamente do que ele fa-
lava, cheguei  à leitura plena da situação; pouco tenho a oferecer em 
termos de pujança física, meus treinos já são bem lentos, mas quando 
ponho a mão no kimono do meu adversário, tenho uma leitura impecá-
vel da origem do Jiu-Jitsu que vou encontrar.

Meus adversários se tornaram meus parceiros e, com eles, aprendo 
como posso melhorar minha técnica e como superar o peso da idade 
que hoje luta contra mim.  Quando venço, o conforto da situação me 
renova, e quando perco, aprendo que mesmo nesta situação ganho, 
pois sei perfeitamente o que faltou e esta resignação vem com a ida-
de, é uma sensação incrível de “conforto” na derrota, coisa que só se 
aprende aos sessenta.

Coisas deste nosso esporte !!!!
Este crescimento e este nível de cordialidade só é possível com a parti-

cipação e a conscientização de todos vocês ! Vou agradecer sim, à todos 
e à todas que colaboraram com a atual posição que alcançamos. Vida 
longa ao nosso esporte !!!!

Otavio de Almeida



Por: ALCF
Comentários: Julio Lacerda

Paulo atacando por cima e Pedro 
investindo em ataques por baixo 
e, aos 3 minutos de luta, o placar 
apontou vantagens em 2 x 1 para 
Marcos Paulo, que continuou ten-
tando passar a guarda de Pedro e 
conquista uma Leg Drag, encaixa 
a posição lateral, estabiliza e ga-
nha 3 pontos, parte para a mon-
tada e o estrangulamento, finali-
zando Pedro.

Pesadíssimo
Gustavo Almeida (Ryan Gracie) e 

Igor Shneider (PSLPB/Cicero Cos-
tha) começaram o combate pu-
xando para a guarda e Igor subiu 
para ganhar 1 vantagem. Gusta-
vo se ajeitou e fechou a guarda, 
porém quando Gustavo abriu a 

guarda e tentou raspar, Igor apro-
veitou o momento, colocou toda a 
sua pressão característica e passou 
a guarda de Gustavo, atacando 
em seguida de estrangulamento 
na gola dos ”100 kilos” e finalizou 
seu oponente. Igor ganha pela 2ª 
vez a ida ao Pan.

Faixa Marrom
Pena

Fabio Caloi (Alliance) e Pedro Va-
lença (PSLPB/Cicero Costha) fize-
ram uma luta tipicamente de “guar-
deiros”, porém Fabio resolveu ceder 
e subiu para ganhar 1 vantagem, 
obtendo a meia-guarda com seu 
braço esgrimido, logo em seguida 
aplicou um estrangulamento da 
meia-guarda e ganhou mais 1 van-
tagem, ficando com 2 vantagens 
contra nenhuma pontuação de Pe-
dro. Porém, nessa movimentação, 
Pedro conseguiu raspar e logo em 
seguida encaixou uma fifth-fifth e a 
pontuação foi variando para ambos 
os atletas até o final: luta empatada 
nos pontos por 8 x 8, porém com 
2 vantagens a favor de Fabio Caloi 
que venceu a luta.

meio-Pesado
Marcos Paulo (Alliance) tentou 

fazer guarda, mas Pedro Henri-
que (Check Mat) se movimentou 
bastante para os lados, inverten-
do as chances de passagem que 
impediram Marcos de conseguir 
se ajeitar. Numa tentativa por 
cima de Pedro de buscar o bra-
ço na passagem de guarda, aca-
bou ficando por baixo invertendo 
a luta que agora tinha Marcos 

com Pitter Frank em pé tentando 
passar a guarda, porém numa das 
investidas de passar lateralmente 
pulando por cima das pernas de 
Manuel, Pitter expôs as costas. Ma-
nuel colocou os ganchos por fora 
fazendo um rolamento, dominan-
do a gola e ganhando 4 pontos. 
Pitter, em contrapartida, levantou e 
se defendeu das tentativas de mata 
leão e estrangulamentos na gola. 
A luta seguiu com Manuel nas cos-
tas atacando até que, faltando 7 
segundos, Manuel soltou um dos 
ganchos e tentou estrangular Pit-
ter, passando uma das pernas no 
pescoço, mas a luta terminou com 
vitória de 4 x 0 para Manuel.

Pesadíssimo
Luiz L. Santos “Avatar” (Bonsai 

JJ) puxou Moisés dos Santos (Deni 
Williams GT) para a guarda fe-
chada, mas Moisés, com uma boa 
base de luta em pé, levantou para 
forçar Avatar, que abriu a guarda, 
mas atacou uma das pernas de 
Moisés, laçando com um dos bra-
ços sem abrir a guarda e forçou 
Moisés a recuar e ficar ajoelhado. 
Faltando 20 segundos para o fi-
nal, Avatar abriu a guarda, encai-
xou uma guarda aranha, Moisés 
aproveitou e pressionou, jogando 
seu corpo pra cima tentando em-
borcar, mas Avatar venceu por 1 x 
0 nas vantagens.

Seletiva PAN 2014

F
echando um ano muito bom com chave de ouro, a Seleti-
va para o Pan de 2014, realizada no dia 01 de Dezembro 
de 2013, foi ainda melhor porque contou com a presença 
inédita das meninas, que desta vez não estavam mais só 

nas arquibancadas e puderam descer para as áreas de luta para 
igualmente tentarem a ida para o Pan-americano, sob o patrocí-
nio da FPJJ.

Como já é de costume, aconteceram surpresas e confirmações, 
mas com certeza os combates foram todos muito bons, inclusive 
os do feminino, que trouxeram um motivo a mais para transfor-
mar a competição num grande espetáculo!

Pena
Isac Paiva (Saikoo JJ) começou pu-

xando para sua guarda e, logo em 
seguida, emendou uma raspagem 
já montando e, numa transição rá-
pida, engatou um triângulo, que An-
tonio Lima (Check Mat) tentou resis-
tir, mas desistiu aos 1min30s de luta.

meio-Pesado
Eduardo Santoro (Cia Paulista) 

começou puxando para a guar-
da, mas Luiz Carlos Damaceno (G 
13) antecipou e já caiu na meia-
-guarda com o braço esgrimido, 
valendo-lhe uma vantagem. A 

luta prosseguiu assim, com Eduar-
do fazendo meia-guarda-aranha, 
dominando bem as mangas de 
Luis Carlos, que a cada movimen-
tação tentava buscar a meia-guar-
da por cima. Na metade da luta, 
Eduardo leva uma punição por 
pegada irregular na barra da cal-
ça, aonde vinha atacando sempre 
para desequilibrar Luis Carlos, e a 
luta foi assim até o final, quando 
quase no término do tempo, Edu-
ardo recebe mais uma punição 
resultando em mais 1 vantagem 
para Luis Carlos, que venceu por 
2 vantagens contra 2 punições.

Faixa Preta

Faixa Roxa 
Pena

Silvio Duran (Zenith JJ) começou 
puxando Caio Rigante (Alliance) 
para a guarda-aberta, atacando 
com variação em meia-guarda-
-aranha para tentar raspar, ob-
tendo uma vantagem. Caio, a 
todo momento, tentava buscar a 
meia-guarda e Duran se movi-
mentava atacando em raspagem. 
Numa das tentativas Caio conse-
gue a posição lateral e fez com 
que Duran emborcasse: luta em-
patada em 1 x 1. Duran puxa no-
vamente para a guarda, mas Caio 
antecipando, consegue a posição 
lateral, obrigando Duran a em-
borcar para evitar a passagem, e 
acabou cedendo as costas. Caio 
não desperdiçou e finalizou com 
estrangulamento, faltando alguns 
segundos para o término da luta.

meio-Pesado
Manuel Ribamar (PSLPB / Cicero 

Costha) começou a luta fazendo 
guarda aberta sentando no chão, 
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Faixa Azul
Pena

Caio Henrique (Alliance) come-
çou puxando para a guarda aber-
ta, sempre atacando para raspar, 
conseguiu uma boa chave de omo-
plata e Fabio acabou cedendo a 
raspagem para evitar a finalização, 
ficando por baixo na meia-guarda. 
Ao atacar o braço, Caio conseguiu 
ir para as costas, porém com um só 
gancho colocado, acabou perdendo 
as costas e ficou por baixo na meia-
-guarda, ganhando uma vantagem. 
A luta prossegue com Caio vencen-
do por 2 x 0 nos pontos e 3 x 0 nas 
vantagens. Fabio fez pressão para 
passar a guarda, Caio emborcou, 

deu as costas e cedeu um dos gan-
chos, Fábio então tentou colocar o 
segundo gancho, mas o tempo aca-
bou e a vitória ficou com Caio.

meio-Pesado
Eduardo Bernardo sentou e fez 

guarda, Vitor Hugo (Careca JJ) acei-
tou e tentou passar a guarda em pé, 
aos 2 minutos conseguiu “engolir” 
uma das pernas de Eduardo e es-
grimiu o braço, ganhando 1 van-
tagem. Na movimentação de tirar 
a perna presa, conseguiu dominar 
as costas de Eduardo e atacar com 
um estrangulamento, acabou fi-
cando por baixo de meia-guarda 
ganhando mais 1 vantagem. Eduar-
do passou a pressionar na meia e 
ganhou uma vantagem, precisando 
de mais 1 vantagem para empatar.
Vitor dominou bem a perna com a 
meia-guarda, envolvendo - a com 
as pernas e braços, praticamente 
aniquilando a perna Eduardo, que 
atacou o braço dominado faltan-
do 40 segundos para o término da 
luta, porém Vitor conseguiu subir e 
ficar em pé segurando a perna de 
Eduardo que se equilibrava, e a luta 
acabou com vitória de Vitor Hugo.

Pesadíssimo
Luta dura, com Gabriel Molan 

(Check Mat) movimentando-se bem 
em pé e forçando Alcides Pereira 
a puxar para a guarda e, quando 
conseguiu, Gabriel já caiu “engo-
lindo” uma das pernas, conquistou 
a meia-guarda-invertida e colocou 
seu ombro à frente do tórax de Al-
cides, bloqueando a movimentação 

por baixo porém, ao passar a guar-
da, num descuido, Gabriel deixou o 
braço e sofre um ataque de Kimu-
ra e teve que ceder e deixar Alcides 
inverter a posição, que passou a 
dominar no ”100 quilos”. Ao tentar 
atacar o braço, acaba perdendo a 
posição, mas conseguiu colocar um 
triângulo no braço de Gabriel, que 
ficou por cima com seu braço preso 
e, faltando alguns segundos, libera 
o braço e tenta colocar o joelho na 
barriga, ganhando mais 1 vanta-
gem, suficiente para vencer a luta 
por 2 x 1 nas vantagens.

a Faixa Azul Paula Jacob (LR- CEU 
Butantã). A luta começou com 
Paula fazendo guarda, muitas ve-
zes fechando o cadeado e com-
plicando para Renata, que subia 
e atacava o joelho com uma das 
mãos forçando para baixo, fazen-
do Paula abrir o jogo e variar para 
De La Riva e tentar raspar. Aos 3 
minutos, Renata conseguiu abrir a 
guarda e controlar as pernas de 
Paula passando sua guarda, colo-
cou o joelho na barriga, montou, 
e ganhou 9 pontos e dali partiu 
para um Arm-lock, que acabou 
facilitando para Paula escapar e 
ficar por cima dentro da guarda 
de Renata. Faltando poucos se-
gundos, ao ser raspada por Rena-
ta, Paula encaixa um “Ezequiel” e 
por muito pouco não surpreende 
Renata, que resistiu até o término 
do tempo e venceu a luta.

Andressa Maiolino (IFC JJ) e Talita 
Nogueira (Ryan Gracie) protagoniza-
ram a primeira semifinal, com Talita 
quedando logo de início e, ao do-
minar as costas, finalizou em pouco 
mais de 1 minuto com estrangula-
mento. Do outro lado, Carina Santi 
(G 13) colocou forte pressão em cima 
de Jessica Cristina (Gracie Miquinho) 
que, com muita experiência, soube 
administrar bem a luta e venceu o 
combate fazendo guarda.

Na final, Talita puxou Jéssica para 
sua guarda fechada, que tenta abrir 
subindo e ficando ereta, fez força 
para baixo e conseguiu 1 vanta-
gem. Talita, numa tentativa de ras-
par, consegue encaixar uma fifth-
-fifth e virar o jogo, ambas levam 
punição por falta de movimentação 
e Talita sobe, ganha 2 pontos mas 

Jessica devolve. Faltando 1min38s 
Talita consegue raspar e ganhar 1 
vantagem, passando à frente com 
4 pontos a 2. Jessica reage, Talita 
sobe e se desfaz da fifth –fifth fican-
do ambas em pé, saem da área e 
Jessica ganha 1 vantagem. Nova-
mente em pé, Talita puxa pra guar-
da, encaixa a meia guarda, envol-
vendo uma das pernas de Jessica 
e raspa em seguida, Jessica ainda 
tenta atacar uma perna, mas Talita 
vence a luta.

A dedicação de nossos atletas tem 
consolidado a presença de SP nos 
eventos, não só em território nacio-
nal, mas também nos maiores even-
tos do mundo! Isso só é possível gra-
ças à seriedade dos atletas. Parabéns 
a todos pelo esforço e até a próxima!

Feminino Absoluto
Faixa Azul e Roxa

Categoria muito disputada en-
tre as campeãs das competições 
realizadas pela FPJJ durante o 
ano de 2013. O alto nível do Jiu-
-Jitsu de SP foi comprovado nas 
disputas entre as meninas e teve 
a prevalência de um lado da cha-
ve pelas atletas da Alliance, e 
para disputar a final foi escolhida 
a Faixa Roxa Renata Marinho, que 
havia eliminado a campeoníssima 
Juliana Maira na semifinal. Do 
outro lado da chave a finalista foi 

Feminino Absoluto Faixa Marrom e Preta
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DIA DO JIU-JITSU
E OUTORGA DA MEDALHA DO MÉRITO ESPORTIVO
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EvEntos

A partir de 2013, o Jiu-Jitsu Paulista não vai mais à Barueri somente para a realização de 
seus Campeonatos, porque a partir deste ano a celebração do Dia do Jiu-Jitsu consta ofi-
cialmente do Calendário da Cidade através da Emenda votada e aprovada pela Câmara 
dos Vereadores de Barueri, o que coloca o Jiu-Jitsu como um dos Esportes oficiais da Ci-

dade e garante, não só a realização de nossos eventos esportivos, como também a celebração da 
premiação de nossos Mestres, Equipes e atletas.

O Teatro Municipal da Cidade ficou completamente lotado para esse dia de confraternização em 
que os atletas trocam o Kimono por trajes de festa e os combates nos tatames por Diplomas e Me-
dalhas em recompensa por seus esforços.

Após o Coquetel de boas-vindas, assistimos à uma apresentação de Taikô - dança típica japone-
sa acompanhada por instrumentos de percussão e, em seguida, José Jantália abriu a cerimônia 
chamando as autoridades a comporem a mesa e, já em seus lugares, ouvimos o Hino Nacional.

Mestre Otavio de Almeida ini-
ciou a Cerimônia entregando  ao 
Mestre Roberto Lage a Faixa Co-
ral e o Diploma de 8º Grau.

O Secretário de Esportes de Ba-
rueri Paulo Sergio prosseguiu fa-
lando de sua enorme alegria em 
receber o Jiu-Jitsu oficialmente na 
Cidade e do que isso representa 
ao Minicipio, que pretende se tor-
nar a Cidade não só do Jiu-Jitsu, 
mas do Esporte, sendo para ele 
motivo de grande orgulho como 
ex- atleta jogador de futebol.

O Vereador José Roberto Men-
donça “ Robertinho” nos revelou 
ter sido o autor do Projeto de Lei 
que instituiu o Dia do Jiu-Jitsu na 
Cidade, e de sua enorme satis-
fação pelo fato de a Emenda ter 
sido aprovada por unanimidade 
na Câmara.

Mestre Otavio retomou, agra-
decendo pelo carinho em relação 
não só ao evento que estávamos 
realizando naquele momento, 
mas principalmente em relação 
ao Ginásio José Correa, ressal-
tando a organização e higiene 
do Ginásio sempre impecáveis, o 
que o diferencia dos demais, in-
clusive os da Capital. Falou ainda 
de sua alegria pela festa daquela 
noite e que seu desejo de que ela 
nunca acabasse.

O Professor Fernando Yamasaki 
chamou ao palco o irmão, Profes-
sor Mario Yamasaki para juntos 
presentearem ao pai, Gran Mes-

Autoridades componentes da mesa receberam Co-
mendas em reconhecimento às suas preciosas con-
tribuições em prol do Jiu-Jitsu: 
• Gran Mestre Candido Casalle
• Gran Mestre Osvaldo Carnivale
• Gran Mestre Mario Yamasaki
• Gran Mestre João Rezende de Souza Filho
• Prefeito de Barueri Gil Arantes
• Secretário de Esportes do Governo do Estado de 

São Paulo Sr. Dr. José Auricchio Jr.
• Secretário de Esportes de Barueri Sr.Paulo Sérgio

Demais componetes da mesa:
• Mestre Roberto Lage - Vice Presidente da FPJJ
• Mestre Roberto Heimpel
• Vereador José Roberto Mendonça / Barueri SP

• Vereador Pastor Edemilson Chaves
• Sr. Pedro Araujo da Motta - Secretario de Admi-

nistraçao de Barueri
• Sr. João Amancio da Conceição - Secretário de 

Transporte e Mobilidade Urbana
• Sr. Francisco de Carvalho - Vice-Presidente da 

Confederação Brasileira de Judô
• Sr. Alexandre Rodrigues de Moraes, Secretário de 

Esportes e Turismo de S. Vicente
• Dr Marcelo Freitas - Delegado da DIG de Registro
• Dr Marcelo Fernandes - Advogado da Federação 

Paulista de Jiu-Jitsu
• Sr Marcial Serrano - Pesquisador e Escritor
• Sr.Leandro Marra Alves Colombo - Presidente da 

ANSEF/SP
• Sr. Julio Eder - Diretor de Esportes da ANSEF/SP

tre Mario Yamasaki, com a Faixa 
Coral, vinda do Japão e apro-
veitaram para presentear Mes-
tre Otavio de Almeida e o filho, 
Frederico de Almeida com faixas 
também trazidas de lá.

Mestre Otavio de Almeida, como 
Presidente da FPJJ, homenageou o 
colega Prof. Francisco de Carvalho 
Vice-Presidente da CBJ - Confede-
ração Brasileira de Judô - agrade-
cendo por sua presença.

A Comenda mais importante 
da noite foi outorgada, mereci-
damente, ao amigo Jose Antônio 
Jantália por seu enorme empe-
nho na realização deste evento 
e dos que virão, já que foi ele o 
grande articulador para o êxito na 
oficialização do Jiu-Jitsu como Es-
porte Oficial da Cidade de Barue-
ri e aceitou este grande desafio. 
Muito obrigado José A. Jantália, 
agora Comendador do Jiu-Jitsu.

Luciano Szafir, Mestre de Ceri-
mônias, cumprimentou à todos, 
agradeceu pelo privilégio de fazer 
parte da festa e prosseguiu cha-
mando o primeiro grupo de Equi-
pes e atletas a serem premiados.

O sucesso da solenidade em ho-
menagem aos destaques do Jiu-
-Jitsu em 2013 se deve ao apoio 
prestado pelo prefeito de Barueri 
Gil Arantes, pelo secretário de es-
portes Paulo Sérgio, pelo vereador 
Roberto Mendonça e pelo empre-
sário Gil Lancaster. E neste ano de 
2014 teremos grandes novidades!
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seGUndo GRaU
• Alex Fabiano dos Santos
• Alexandre da Cruz
• Alexandre Ricardo Mapeli
• Carlos Augusto Pimentel
• Carlos Eduardo Neves de Carvalho
• Celso de Castro Vieira Brito
• Claudney Elias de Sousa
• Enrithisy Antonio Lemos Gialor
• Fernando Cesar dos Santos
• Fernando Ciasca Baraldi
• Francelito Aristóteles do Carmo
• Gaetano de Pascali
• Gilson Varallo Cembranelli
• Gustavo de Abreu Dobarrio Rodrigues
• João Paulo Gonçalves de Jesus
• José Ivan Ribeiro Júnior
• Julio Cesar Pires Venancio
• Luiz Fernando Banhara Mendes
• Luiz Fernando Leme da Fonseca Romero
• Marcelo Mathias de Faria
• Marcelo Raggasini Rocha
• Marcos Santana dos Santos
• Mario Sergio de Oliveira Yokoyama
• Massao Shinkai
• Nicola Romanini Junior
• Péricles Pereira Neto
• Rafael Bruder
• Ricardo Scalissi
• Romeu Fontes Ferreira
• Ronaldo Vilas Boas
• Tiago Candido Machado da Silva
• Vitor Alexandre Inacio Fernandez
  
PRimeiRo GRaU
• Alexandre Minoru Nakahama
• Alfredo de Araujo Melo
• Alvaro Lopes da Silva
• Amadeus Bonillo da Cruz
• Anderson Júnior da Silva
• Anderson Luiz Gonçalves
• Antonio Carlos Pariz
• Bruno Sa Barbosa
• Carlos Augusto Campos da Silva
• Carlos Eduardo Araújo
• Carlos Francisco Takahashi Ferreira
• Cesar Augusto das Neves
• Clauber Reis
• Cristiano Rodrigues do Vale
• Diego Antico Monteiro
• Diego José Ramos
• Edson Rezende da Silva

CiRCuito PAulistA de 2012
adUlto mascUlino e Feminino
• Campeã: Alliance = 111 pontos
• Vice: Barbosa J.J. MMA = 60 Pontos
• Terceira: Check Mat = 54 Pontos

 
miRim / inFantil / inFanto / JUvenil
mascUlino e Feminino
• Campeã: Ryan Gracie = 150 Pontos
• Vice: Gracie Miquinho = 103 Pontos
• Terceira: Barbosa J.J./ MMA = 98 Pontos
 
masteR / senioR/ sUPeR senioR
mascUlino e Feminino
• Campeã: Barbosa J.J. MMA = 98 Pontos
• Vice: Ryan Gracie = 70 Pontos
• Terceira: Check Mat = 65 Pontos

 
CAMPeonAto PAulistA de 2012

 
adUlto mascUlino e Feminino
• Campeã: Alliance
• Vice: Check Mat
• Terceira: Ryan Gracie

miRim / inFantil / inFanto / JUvenil
mascUlino e Feminino
• Campeã: Colisão
• Vice: Ryan Gracie
• Terceira: Barbosa J.J. MMA

masteR / senioR/ sUPeR senioR
mascUlino e Feminino
• Campeã: Alliance
• Vice: Ryan Gracie
• Terceira: Maromba

 GRAduAção 
de FAixAs PRetAs

 
seXto GRaU
• Eliseu Bejo
• Fernando Yamazaki
• Jeremias Cassemiro Alves Silva

QUaRto GRaU
• Marco Antonio Barbosa
• Mauro Gomes Dos Santos
• Claudionor Cardoso
• Romeu Andreatta Filho
  
teRceiRo GRaU
• Adriano Ferreira de Araujo Silva
• Cleudon Alves de Souza Junior
• Daniel Beltrame Lage
• Douglas Callegari
• Eduardo Amaro de Figueiredo
• Francisco Santana Júnior
• Gilberto A.Gabas Junior
• Gustavo Alberto De Freitas
• Joaquim Goios Cabral
• Jose Dionicodemio dos Santos
• Luis Guilherme Hadura de Arruda Camargo
• Luiz Carlos Geraldino
• Marcelo Ricci Coelho
• Marcos Paulo S.Silva
• Mauricio Alexandre Alfieri
• Philippe Cesar Spakauskas
• Ricardo Neves Gomes
• Ricardo Pereira de Souza
• Rogerio Luis Garbin
• Valdir Marcos Alves Canuto
 



• Fabiano Fritz Ferreira
• Fabiano Victorino
• Fernando Belatto
• Fernando Torrella Johansen
• Flavio Domingos da Silva
• Gabriel Marangoni de Oliveira
• Gilson Gonçalves Batista
• Guilherme Domingos dos Santos
• Gustavo José Botura Lacerda
• Hernandes Pereira da Silva
• Joaquim Inacio Bruno Neto
• Julian Silva de Almeida
• Leandro da Silva Andrade
• Leandro Regis Ramos Horta
• Lucas Fernando Mattarello Braga
• Luiz Andre Gusso
• Luiz Carlos Martins
• Luiz Pereira da Silva Junior
• Maicon Meliato Fitz
• Marcelo Amaro de Figueiredo
• Marcelo Mello Fraguas
• Marcelo Nery Fontes
• Marcelo Pereira de Carvalho
• Marcio Luis Estevan dos Santos
• Marcos Leamare Pereira
• Marivan Feitosa
• Natanael Bernardo Lira Junior
• Paulo Sergio Garcia
• Ralph Nogueira Nepomuceno
• Ricardo Gardesani Voci
• Ricardo Russo Berretta
• Robinson de Oliveira
• Rodrigo Alexandre Lopes Mendes
• Rodrigo Martins Ribeiro da Silva
• Rogerio da Silva Fachinetti
• Rogerio de Oliveira Moraes
• Rogerio Nakabara
• Rubens Lopes da Silva
• Rubens Pinheiro Araujo
• Ruy Marco Antonio Filho
• Salomão Edivaldo Lima
• Schumann de Lyra Carvalho
• Sergio Luis D ‘Agostino Júnior
• Thiago Adalberto Miranda
• Tiago da Silva Poça
• Valter Militão da Silva Junior
• Wilson Roberto Barros Fonseca
• Durval Barsotti de Oliveira

Ponta veRmelHa
• Adalberto Vicente da Rocha Filho
• Aleksandro Henrique de Araujo
• Andre A. Cruz Silva
• Andre Luiz Oliveira Sales
• Andressa Lidia de Souza Maiolino
• Arthur Beraldo de Freitas
• Carlos Jose Alves dos Santos

• Clayton Alves dos Santos
• Gleyton Barroso Madeira
• Clovis de Andrade da Silva
• Cristhiano Nunes Motta
• Daniel Hideki Kan
• Darlane da Silva Barbosa Paes
• Diogo Perez dos Santos
• Douglas Gomes dos Santos 
• Edivaldo dos Santos Silva
• Ednaldo Ferreira da Cruz
• Emmanuel da Silva Rocha
• Everton da Costa Silva
• Fabio Adriano Rodrigues da Silva
• Fabio Macedo
• Fabio Nagasawa
• Fabio Rogério Silveira Gonçalves
• Flavio Roberto Correa Pandeló
• Genival Paxeco de Almeida
• Gilberto Correa Palacios Moyano
• Jaudar Alves Melga
• Jonathan A. Cruz Silva
• Jose Junior Pires
• Julio Cesar Corrêa da Silva
• Leonardo Mesquita Santiago Reis
• Lucas Chaves de Souza
• Luciano Macri Neto
• Luciano Sabato
• Luiz Fabrizio de Andrade Araújo
• Marcelo Carvalho Ramos
• Marcelo Dal Secco Sakamoto
• Marcos Toyoji Miyata
• Oscar Augusto Porto Sobrinho
• Reginaldo Adriano Caetano
• Reinaldo Dutra
• Renato Roma Pimenta
• Renato Tambellini
• Ricardo Akira Tamura
• Ricardo Teiji Yabiku
• Robson Lopes De Rezende
• Rodrigo Carlos de Araujo
• Rodrigo de Matos Pereira
• Ronaldo Andrade Rocha
• Rui Luis Ferreira Lourenço
• Stevan Felipe Gutierrez Felippe
• Vinicius Martins Guimarães
• Welinton Alves Vieira
• Wilson Castela Duarte



• Gran Mestre João Rezende 
Atleta: Eliana Silva Reis

• AOA 
Professor: Frederico P Cesar de Almeida 
Atleta: Stefano Correa

• NS Jiu-Jitsu 
Professor: Mauricio T. Nakashima 
Atleta: Ademir Aparecido de Souza

• Falange Jiu-Jitsu 
Professor: Amadeus Bonillo da Cruz  
Atleta: Eduardo Lima

• Cia Paulista 
Intrutor: José Fernando da Silva 
Atleta: Marcos Vinicius de Oliveira Martins

• CT Brothers Team 
Professor: Marcos Matias dos Santos 
Atleta: Renata Aparecida dos Santos

• Budokai Jiu-Jitsu 
Professor: Rogerio Casonato 
Atleta: Murilo Sanches Araujo

• AOA - SD Team 
Intrutor: Souza  
Atleta: Odeir Jacinto Duarte

• Donato Jiu-Jitsu / MMA Barbosa 
Professor: Tiago Donato 
Atleta: Nickson Alves de Castro

• Irmãos Cruz Jiu-Jitsu 
Professor: Andre Cruz 
Atleta: Ricardo Rodrigues

• Zyon Jiu-Jitsu 
Professor: Andre Luis Tozoni 
Atleta: Antônio Erasmo Pereira

• Academia Nova São Paulo Jiu-Jitsu 
Professor: Gustavo Alberto de Freitas 
Atleta: Natalia Regina Paiva

• Academia Guigo Jiu-Jitsu 
Professor: Luiz Guilherme de Jesus 
Atleta: Edson de Matos Teixeira

• AOA / Urso  
Professor: Jose Luis de Freitas Sydow 
Atleta: Vinicius de Jesus Campos Pereira

• Antônio Cicconi Jiu-Jitsu Team 
Intrutora Maricy Ricardi Fagundes  
Atleta: Pablo Batista de Almeida

• ADC Mercedes Benz 
Professor: José Roberto Vicente 
Atleta ndicado - Jorge Aparecido Oliveira  
Pinheiro

• Equipe Saikoo de Jiu-Jitsu 
Professor: Massao Shinkai 
Atleta: Deivid da Silva

outorga da Medalha do Mérito esportivo à Professores e Atletas indicados
• AOA / Edil 

Professor: Edilberto da Ponte 
Atleta: Gabriela Scheibel da Ponte

• Jesus Gold Team 
Professor: João Paulo Gonçalves de Jesus 
Atleta: Francis Rudnei Barducci

• Academia Competition 
Professor: Marcelo Gheler 
Atleta: Anderson Nascimento

• Equipe Sucuri Jiu-Jitsu 
Professor: Edevanir Leopoldino 
Atleta: Elisa Soares Leopoldino

• Academia Ivan Ribeiro Jiu-Jitsu 
Professor: José Ivan Ribeiro Júnior 
Atleta: Anderson Valadares Fonseca

• Companhia Jiu-Jitsu Atlântico 
Professor: Josué Ferreira de Andrade 
Atleta: Willian Souza do Prado

• Academia Colisão 
Professor: Alexandre Maia Da Silva 
Atleta: Eder Bueno Ferreira

• Projeto Pequeno Cidadão - Miquinho 
Professor: Lourival Santos 
Atleta: Paulo Cesar Alves da Cruz

• Central Jiu-Jitsu 
Professor: Rubens Pinheiro De Araujo 
Atleta: Sidnei Francisco dos Santos

• Academia L.R Ceu Butantã Jiu-Jitsu 
Professor: Adriano Gomes Serrão de Freitas 
Atleta: Maurício Eduardo Cabral

• Academia AOA / Bruder 
Professor: Rafael Bruder 
Atleta: Rodrigo de Matos Pereira

• Academia C.G.Kimo Jiu-Jitsu - Ourinhos 
Professor: Douglas Callegari 
Atleta: Vinícius Édipo Reali

• Academia IFC /Barbosa 
Professor: Carlos Alberto Maiolino 
Atleta: Gustavo Thierry de Souza Silva

• AOA / Herman Gutierrez 
Professor: Herman Gutierrez 
Atleta: Gabriel Mendoza

• Manimal Family 
Professor: Alexandre R. Mapeli 
Atleta: Renato Loli

• ABC Jiu-Jitsu 
Professor: José Roberto Vicente da Silva 
Atleta: André Henrique Caliari

• Charles Duende Jiu-Jitsu 
Professor: Charles Faria 
Atleta: Eduardo Romanini



• Alpha Jiu-Jitsu 
Professor: Marcio Rivarola Davanzo 
Atleta: Ruy Jefferson Barbosa Zotareli

• Academia Carlos Cunha Gold Team 
Professor: Carlos Cunha 
Atleta: Joel Lopes Guimarães

• AOA - Fernando Banhara 
Professor: Luiz Fernando Banhara Mendes 
Atleta: Adelino Martins Mariano

• AOA - Maurão Top Team 
Professor: Lúcio Mauro 
Atleta: Paloma Carolina de Souza

• Maromba Academia 
Professor: Paulo Streckert 
Atleta: Caio Fábio Russo

• Dida Jiu-Jitsu 
Professor: Dida 
Atleta: Osny de Freitas

• Academia Ação/Saitama AOA 
Professor: Luiz Carlos Geraldino 
Atleta: Roberto Aires Bein Filho

• Barbante Jiu-Jitsu 
Professor: Ruberaldo Ivo da Silva 
Atleta: Rúbia Romão

• Eko Esportes 
Professor: Rubens Lopes da Silva 
Atleta: Rodrigo Ribeiro

• Garcia Jiu-Jitsu 
Professor: Paulo Sérgio Garcia 
Atleta: Ricardo Nunes Peres

• Barbosa Jiu-Jitsu /MMA 
Professor: Marco Antônio Barbosa 
Atleta: Adriano Ferreira A. Silva

• EOFC/Integração 
Professor: Elcio Figueiredo 
Atleta: Jamary Mauri Ribeiro Neto

• Academia Campos 
Professor: Fabiano Hasegawa Fregonezi 
Atleta: Breno Cesar Alves

• Equipe Jorge Medeiros 
Professor: Bruno Sá Barbosa 
Atleta: Gilmar Aparecido de Oliveira Gomes

• Academia Demian Maia 
Professor: Wagner Motta 
Atleta: Marcelo Binatti Zanin

• Tio Chico Jiu-Jitsu 
Professor: Valdir Canuto 
Atleta: Mauro Dall’amico de Angelis

• Renato Gold Team 
Professor: Renato Scotini Monezi 
Atleta: Vitor de Carvalho Galacini

• Academia Iron Fitness/Renato G.T. 
Professor: Renato Scotini Monezi 
Atleta: Lucas de Carvalho Galacini

• Arte Defesa 
Professor: Marcio Estevan 
Atleta: Claudionor Cardoso da Silva

• Barbosa J.J./Pompéia 
Professor: José Rubens Bezerra 
Atleta: Kanefumi Ura

• Bosco & Gruppi Jiu-Jitsu Top Team 
Professor: Rogério Donida Bosco 
Atleta: Tiago Rabelo de Carvalho

• Academia Templo / AOA 
Professor: Leonardo Costa 
Atleta: Aureo Bernardo Pereira

• Yassuda Jiu-Jitsu 
Professor: Douglas Yassuda 
Atleta: Marcelo Rossi Gonçalves

• AOA -Edil/Academia Força Muscular 
Professor: Edilberto Da Ponte 
Atleta: Leandro de Carvalho Frias

• AOA -Edil/Academia Orion 
Professor: Oscar Augusto Porto Sobrinho 
Atleta: Rafael Oliveira de Camargo

• AOA - Ricardo Pereira 
Professor: Ricardo Pereira 
Atleta: Israel Pereira

• Rilion Gracie  
Professor: Renan Veiga Perrego 
Atleta: Bruno De Andrade Botaro

• Arena Behring 
Professor: Samuel Ferronato de Lima 
Atleta: Eduardo Moraes Duque

• Projeto Miquinho Kids 
Professor: David Teixeira 
Atleta: Diogo Castro

• Miquinho Jiu-Jitsu 
Professor: Will Trovão 
Atleta: Andre Bernardo

• Projeto Miquinho Jiu-Jitsu 
Professor: Mauro Sergio 
Atleta: Bruno Bressan

• Esporte Comunitario Miquinho Jiu-Jitsu 
Professor: Anderson Silva Banana 
Atleta: Jéssica Cristina

• Academia Rollyson Amparo 
Professor: Joaquim Cabral 
Atleta: Gabrieli Bonassi

• Checkmat Jiu-Jitsu 
Professor: Gabriel Marangoni 
Atleta: Alex Sandro de Freitas

• Lumen/Ryan Gracie 
Intrutor: Alisson Lira  
Atleta: Warley Feitosa de Oliveira

• Academia Deni Willians GT/Covil da Luta 
Professor: Deni Willians 
Atleta: Nathan Perini Viana

• Academia Deni Willians Gold Team 
Professor: Marcelo Amorim 
Atleta: Wesley Barbosa De Souza

• Academia Rocian Gracie 
Professor: Rocian Gracie 
Atleta: Rogério Cabral



• Gracie Humaitá - Registro 
Professor: Luciano Ribeiro 
Atleta: Dr. Alexandre W Negrão

• Campeões da Esperança Jiu-Jitsu Team 
Professor: Jeremias Cassemiro Alves Silva 
Atleta: Lázaro Rodrigues De Paula

• Motta Jiu-Jitsu 
Professor: Huelder Motta 
Atleta: Carlos Roberto Aguillar

• Ryan Gracie 
Professor: Celso Venicius 
Atleta: Kitner Moura

• Gracie São Paulo 
Professor: Caio Almeida 
Atleta: Bianca Basilio

• Academia Bonsai 
Professor: Mauricio Dai 
Atleta: Herbert Matos

• Yamasaki Academy 
Professor: Francisco Dias Freire Neto 
Atleta: Linario Jose Leal Junior

• Academia Guri Jiu-Jitsu 
Professor: Uelber Marques Soares 
Atleta: Rodrigo Barci Dini

• Mauro Gomes Team 
Professor: Mauro Gomes 
Atleta: Guilherme Aragão

• AOA Marcio Campanha 
Professor: Marcio Campanha 
Atleta: Peterson Koppen Garcia

• Ansef/Yamasaki 
Intrutor: Fabrizio Galli  
Atleta: Leonardo Lemes

• Escola Bragantina de JJ / Barbosa 
Professor: Alessandro Capodeferro 
Atleta: José Ferreira da Silva Neto

• Equipe Liga Oeste 
Professor: Phillipe Spakauskas 
Atleta: Daniel da Silva Siqueira

• Infigth Jiu-Jitsu 
Professor: Romeu Fontes 
Atleta ndicado - Rodolfo Severiano

• Ryan Gracie Ipiranga 
Professor: Francisco Santana Junior 
Atleta: Ailton Ferreira da Rocha

• Peso Pesado Gold Team 
Professor: Elcio Vicente Picolo 
Atleta ndicada - Amanda Marina

• Equipe Roberto Lage 
Mestre Roberto Lage 
Atleta: Durval Barsoti de Oliveitra

• Danny Abu Gold Team 
Professor: Robert Abu Menassian 
Atleta: Celio Barbosa da Silva

FaiXa PReta
• Até 97 Kg - Robert A. Minassian (Macaco GT)
• Acima de 97 Kg- Kitner Moura- (Ryan Gracie)
• Até 73 Kg- Rafael Naves de Carvalho (PSLPB - 

Cicero Costha)
• Até 85 Kg- Frederico P. Cesar de Almeida (AOA)

FaiXa maRRom
• Acima de 97 Kg- Jose Marcello M. Leite (Zion JJ)
• Até 73 Kg- Victor de Matos (Zion JJ)
• Até 85 Kg- Paulo Cesar Schauffler de Oliveira 

(Rillion Gracie)
• Até 97 Kg- Gustavo Almeida (Ryan Gracie)

III COPA ABERTA de JJ SEM KIMONO
FaiXa RoXa
• Até 61 Kg- Francisco S. Silva (EOFC/ Integração)
• Até 73 KG- Silvio Duran B. Saraiva (Zion JJ)
• Até 85 Kg- Bruno Guarnieri Pontes (AOA/Kioshi)
• Até 97 Kg - Felipe G. de Araujo (AOA /Herman)
• Acima de 97 Kg - Gustavo Behring Milate (Bonsai JJ)

FaiXa aZUl
• Até 73 Kg- Felipe Stevan L. Wolga (Alliance)
• Acima de 97 Kg- Bruno Cury (Ryan Gracie)
• Até 61 Kg- Igor Mathias Guarnieri (Check Mat)
• Até 81 Kg- Tiago A. V. Carrara (AOA/ CTE7)
• Até 97 Kg- Douglas de Jesus Santos (Zion JJ)
• Azul/Roxa até 66 Kg- Bruna G. Cippolleta (Zion JJ)
• Azul/Roxa até 76 Kg- Conceição de Maria Barbo-

sa Ferraz (IFC/Barbosa)

FaiXa BRanca
• Até 73 Kg- Cristiano Campos Costa (Dida JJ)
• Até 97 Kg- Guilherme S. Santos (Cia Paulista)
• Até 61 Kg- Jonatas A. Mesquita (Demian Maia JJ)
• Até 66 Kg- Ana Carolina Aguiar (Zion JJ)
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Este campeonato contrariou qualquer previsão que pudesse ser 
feita levando em conta as edições dos anos anteriores: foi um 
dos melhores, senão o melhor Campeonato Paulista de todos os 
tempos, encerrando um ano já excelente e cheio de conquistas 

para a FPJJ e para o Jiu-Jitsu do Estado de São Paulo. O sábado foi 
muito bom, mas o domingo foi sensacional! O público lotou o evento 
até o final e do lado de dentro, as áreas de luta permaneceram ocupa-
das praticamente o dia todo e, o melhor, tudo num clima super anima-
do e ao mesmo tempo tranquilo, sem qualquer registro de incidentes 
por menor que sejam, a não ser as pequenas ocorrências médicas que 
fazem parte de qualquer evento esportivo.

A quem devemos parabenizar? A FPJJ obviamente tem feito um es-
forço enorme para dar as melhores condições possíveis à boa execução 
de seus campeonatos, mas sem dúvida os atletas, os líderes das equi-
pes e os professores tem dado sua contribuição definitiva para todo 
esse sucesso, e isso tem 2 pontos muito fortes: ESPÍRITO ESPORTIVO e 
ESPÍRITO de COLETIVIDADE! Sem estas duas características marcantes, 
jamais seria possível realizar um evento deste tamanho e com todo este 
êxito, portanto: PARABÉNS À FAMILIA DO JIU-JITSU PAULISTA! Que 
continuemos sempre juntos em torno da paixão pelo Jiu-Jitsu.

CAMPEONATO PAULISTA adUlto mascUlino
1- Alliance 
2- Ryan Gracie
3- Zenith JJ
4- Cia Paulista
5- Check Mat
masteR
1- AOA
2- Alliance
3- Zenith JJ
4- Colisão JJ
5- Barbosa JJ
senioR/sUPeR-senioR
1- Alliance
2- Ryan Gracie
3- Barbosa JJ
4- Maromba JJ
5- IFC/ Barbosa
adUlto/masteR Feminino
1- Alliance
2- Zenith JJ
3- Cia Paulista/ PS Eduardo 
Santoro
4- Gracie Miquinho
5- AOA
adUlto mascUlino e 
Feminino - FaiXa BRanca
1- Ryan Gracie
2- Colisão JJ
3- Zenith JJ
4- Motta JJ
5- Academia Campos
JUvenil masc. e Fem.
1- Alliance
2- Barbosa JJ
3- AOA
4- Check Mat
5- Ryan Gracie
masteR/senioR/
sUPeR-senioR masc. e 
Fem. -FaiXa BRanca
1- Colisão JJ
2- Check Mat
3- Careca JJ
4- Zenith JJ
5- competition Higienópolis
miRim/inFantil a e B/ 
inFanto a e B masc. e Fem.
1- AOA
2- IFC/ Barbosa
3- Colisão JJ
4- Ryan Gracie
5- Barbosa JJ

PlUma
Antônio Alves (Zenith) puxou 

para a meia-guarda, mas foi Fe-
lipe Lattari (CIA Paulista) que ga-
nhou uma vantagem por cair com 
o braço esgrimido. Aos 4 minutos 
de luta, Felipe quase consegue 
passar a guarda, caindo para as 
costas, obteve mais uma vantagem 
e se manteve na posição, quando 
aos 7 minutos consegue colocar os 
ganchos e inicia um ataque intenso 
para tentar finalizar com estrangu-

lamento, que acaba variando para 
o braço, mas seu oponente conse-
gue escapar e ambos iniciam um 
ataque de pernas. Antônio “cruza” 
e é desclassificado faltando 58 se-
gundos para o término do comba-
te. Felipe Lattari campeão. 

Pena
Esta categoria foi disputada por 

3 atletas, aonde o perdedor da 
primeira luta tinha a chance de 
vencer e voltar a lutar pelo Ouro. 

levou o contragolpe de Gabriel que 
somou mais 2 pontos, mais uma 
vez passou, montou e totalizou 12 
pontos e 2 vantagens, mas aos 
5min15s consegue encaixar um tri-
ângulo e encerra a disputa.

leve
Daniel Nogueira (Alliance) após 

passar por Frederico Almeida (AOA) 
numa luta dura, encarou Hugo Aze-
vedo na final: 13 x 0 para Daniel, 
que encheu os olhos de quem apre-
cia a boa técnica da Arte Suave.

médio
De um lado da chave a juventude 

de Rafael da Silva (Barbosa JJ) e do 
outro o vigor físico e a experiência 
de Luiz Pereira (Alliance). Luiz co-
meçou melhor e saiu à frente no 
placar com um bonito Katagaru-
ma, correu para as costas e logo 
conseguiu colocar os ganchos, fa-
zendo mais 4 pontos. Rafael ras-
pou e ficou por cima pressionan-
do Luiz na meia-guarda tentando 
atacar o braço constantemente, 
partiu para um arm-lock da meia-
-guarda, bem defendido por Luiz 
que, ao tirar o braço, obteve mais 
2 pontos e administrou a luta de 
dentro da guarda de Rafael até o 
final para conquistar o Ouro.

meio Pesado
Categoria repleta de atletas, 

onde o destaque foi para o cam-
peão Eduardo Santoro 
(Cia Paulista), que enfren-
tou na primeira luta Paulo 
Ledesma (Careca JJ) em 
um combate que foi deci-
dido pelos árbitros à favor 
de Santoro, no empate de 
2 x 2 nas vantagens. Logo 
após, enfrentou Ander-
son Lima (PSLPB/Cicero 
Costha) e, ao marcar 9 x 
0, finalizou aos 6min55s 
aplicando uma kimura 
na montada. Na final, 

enfrentou David Teixeira (Gracie 
Miquinho) e, fazendo seu jogo 
habitual de guarda, foi atacando 
com triângulo e estrangulamento 
de lapela, após marcar 12 pontos, 
faltando apenas 2 segundos Da-
vid não resistiu e bateu no estran-
gulamento.

Pesado
Luta decidida entre Maurício 

Antunes (Cicero Costha), que ha-
via passado por Diego Carvalho 
(Liga Oeste) na semifinal e Paulo 
Strekert (Maromba), que finalizou 
Adriano Cruz (Liga Oeste). Na fi-
nal prevaleceu o jogo consistente 
de Maurício, que finalizou Paulo 
no braço aos 6min09s.

sUPeRPesado
Everton da Costa (Liga Oeste) e 

Roger Luiz (Ryan Gracie) fizeram 
uma luta movimentada com Roger 
puxando para a guarda aberta e 
Everton tentando esgrimir os braços 
nas pernas para emborcar a todo 
momento. Aos 3 minutos, Roger 
aplicou uma chave de Omoplata, 
demonstrando uma guarda bas-
tante técnica e finalizou Everton.

Pesadíssimo
Julio Pinheiro (G 13) e Fernando 

Fernandes (Naja JJ) fizeram a fi-
nal, com Julio sempre à frente no 
placar e imprimindo um ritmo for-
te, foi o campeão.

Na primeira luta entre Gabriel Ma-
rangoni (Zenith) e Peterson Garcia, 
prevaleceu o jogo mais consisten-
te de Gabriel, que venceu por fi-
nalização nas costas aos 2min46s 
de luta. Na luta seguinte, Leandro 
Enoque (Barbosa IFC) finalizou o pé 
no primeiro minuto de luta. Na fi-
nal, Leandro começou puxando pra 
guarda aberta e Gabriel passou. 
Aos 3 minutos a luta volta em pé 
com movimentação de fuga de Le-
andro que, ao tentar um uchi-mata, 

FAixAs PRetAs - Adulto
Por: ALCF

Comentários: Julio Lacerda
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FaiXa aZUl - adUlto - Feminino

III ETAPA DO CIRCUITO
 PAULISTA ABERTO ABSOLUTO

de. Na final, Bianca puxou Priscila 
para a guarda, que esgrimiu os 
braços e quase emborcou Bianca 
na tentativa da passagem; Priscila 
ganhou uma vantagem, mas dali 
em diante, Bianca começou a con-
trolar o jogo aplicando uma bela 
queda em Priscila que se viu obri-
gada a repor de meia-guarda, e 
da meia guarda por cima sem ten-
tar passar, Bianca aplica um es-
trangulamento e finaliza Priscila.

Com 4 atletas inscritas na fi-
nal dessa categoria, Bianca Ba-
sílio (Ryan Gracie) venceu Bruna 
Gosson (Zion JJ) e Priscila Libe-
rato (Alliance), que já tinha ven-
cido Laís Ferreira (Ryan Gracie). 
Vale ressaltar que Bianca Basílio 
foi campeã este ano nas maiores 
competições do calendário mun-
dial, consagrando-se uma das 
atletas de mais alto nível do Jiu-
-Jitsu na faixa Roxa da atualida-

Categoria com vários atletas 
inscritos e com lutas duras e mo-
vimentadas.

Com Diogo Almeida (Ryan Gra-
cie) e Luiz Carlos Damasceno (G 
13) de lados opostos nas chaves, 
a expectativa que pairava é de 
que seria uma grande final: Diogo 
Almeida passou por Everton San-
tos, depois Leandro Enoque, mas 

na semifinal foi surpreendido por 
Stefano Correa (AOA), que havia 
vencido o duríssimo Flavio Godoi 
por 2 vantagens e se credenciou 
para a final. Do outro lado, Luiz 
Carlos venceu Frederico Almeida 
(AOA), que lutou de igual para 
igual até os 8 minutos, quando 
Luiz Carlos passou sua guarda 
após ter quedado no início da 

FaiXa PReta - adUlto - mascUlino

ADULTO
MASCULINO

1- Alliance
2- Ryan Gracie
3- Barbosa - B 9
4- Check Mat
5- Cia Paulista

ADULTO
FEMININO

1- Alliance
2- Ryan Gracie
3- Check Mat
4-Gracie Barra
5- AOA

MASTER
MASCULINO

1- Check Mat
2- Barbosa- B 9
3- Irmãos Cruz JJ
4- Charles Duende/G 13
5- Careca JJ

SENIOR/SUPER SENIOR 
MASCULINO

1- Barbosa - B 9
2- Check Mat
3- Ryan Gracie
4- Alliance
5- G 13

A final foi entre as atletas Natalia 
Zumba (Ryan Gracie) e Renata Mari-
nho (Alliance). Renata vinha de uma 
vitória nas quartas-de-final e, na se-
mifinal, sua companheira de equipe 
Denise Santana cedeu a ela a vitória 
para prosseguir na chave e lutar pelo 
Ouro. Natalia, depois de 2 grandes 
vitórias, veio para a luta final decidi-
da a “destronar” Renata, natural de 
Uberlândia-MG, que há um bom tem-
po não perde em São Paulo e é um 
dos maiores nomes da faixa Azul por 
aqui. Renata impôs seu jogo e logo no 
início da luta marcou 2 pontos dando 
uma queda em Natalia, que se man-
teve ali até os 4 minutos quando pas-
sou a guarda e em seguida encaixou 
um arm-lock finalizando Renata.

FaiXa RoXa - adUlto - Feminino

luta. Na semifinal, Luiz Carlos se 
deparou com Caio Almeida (Ryan 
Gracie), que vinha de boas vitó-
rias, mas não resistiu ao seu jogo 
consistente: 7 x 0.

Na grande final Stefano co-
meça puxando Luiz para sua 
meia-guarda e investe em uma 
raspagem, ambos levantam e 
permanecem em pé até que Luiz 
puxou para sua guarda aberta 
atacando o braço de Stefano, que 
se defende, mas em seguida Luiz 
consegue raspá-lo ganhando 2 
pontos. Daí em diante, Stefano 
tentou muitas vezes raspar Luiz, 
que permaneceu firme por cima 
e venceu a luta, consagrando-se 
campeão.

Por: ALCF / Comentários: Julio Lacerda
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III ETAPA
CIRCUITO PAULISTA

FaiXa RoXa
LEVE: Categoria de altíssimo nível 
que mostrou a plena evolução do 
Jiu-Jitsu feminino, protagonizada 
por duas atletas, ambas do interior 
de SP: Josiane de Souza (Barbosa JJ) 
de Bragança Paulista e Juliana Mai-
ra (Check Mat) de Mogi das Cruzes. 
Josiane finalizou Lais Ferreira (Ryan 
Gracie) com um arm-lock da meia 
guarda, venceu Magalí Rosa (Rillion 
Gracie JJ). Do outro lado da chave, 
Juliana Maira venceu Jessica Couti-
nho (Gracie Miquinho) por 2x0. Na 
briga pelo ouro, prevaleceu a exce-
lente técnica e o talento de Juliana 
Maira, que foi logo puxando para 
sua guarda e raspou, adquiriu al-
gumas vantagens antes de passar e 
montar e, quando ainda faltava 20 
segundos, marcou mais 4 pontos, 
totalizando 13 pontos e 3 vantagens.

MEIO PESADO: Priscila Liberato 
(Alliance) e Catarina Soares (Ir-
mãos Cruz) já tinham feito uma 
luta cada uma para então lutarem 
a final, que começou com as duas 
lutando em pé e trocando pegadas 
até os 3 minutos, quando Priscila 
puxou para a guarda e atacou a 

omoplata; Catarina faz um 
rolamento para escapar e 
“cedeu” 2 pontos e uma 
vantagem para Priscila, 
que ficou dentro da guar-
da de Catarina. Faltando 
2 minutos para o final, ambas re-
tornam para a luta em pé com Ca-
tarina tentando buscar a queda e 
ainda tentou raspar Priscila 2 vezes, 
mas Priscila se defendeu e venceu.

PENA: Tatiana Oliveira (Check Mat) 
e Julia Najarro (AOA) fizeram uma 
grande luta, com Julia sempre fa-
zendo guarda aberta e Tatiana em 
pé, com as mãos trabalhando nas 
pernas de Julia, tentando “embor-
car “ou passar lateralmente. No 
decorrer da luta conseguiu 2 van-
tagens contra nenhuma de Julia.

FaiXa aZUl
LEVE: Na primeira luta da semifi-
nal, Mariana Oliveira (Alliance) fi-
nalizou Carina Macedo (Yamashiro 
JJ) com um triângulo a exatos 2 mi-
nutos de luta. Do outro lado, Kelly 
Prastes (Drysdale JJ) também resol-
veu a luta rapidamente aplicando 
um arm lock dentro da guarda em 
Natália Zumbra (Ryan Gracie). Na 
final da categoria, Kelly Prastes 
puxou Mariana Oliveira para sua 
meia-guarda, que avançou o jo-
elho direito e passou ganhando 3 
pontos, partiu para um arm lock e 
finalizou Kelly aos 3min47s.

MEIO PESADO: No início da fi-
nal, Emily Alves (Alliance) pula na 
cintura de Erika Gomes (Barbosa 
JJ) e a coloca dentro da guarda 

fechada. Erika, mantendo-se em 
pé, evita cair e força os joelhos 
de Emily para baixo, forçando-a a 
abrir e partir para uma variação. 
Emily consegue raspar caindo 
dentro da meia guarda de Erika 
com o braço esgrimido, ganhan-
do uma vantagem e assim perma-
neceram até o final. Emily vence 
por 2x0 nos pontos.

PENA: Vale ressaltar que Natalia 
Schettini (AOA) “migrou” da Plu-
ma para a Pena, já que não havia 
atletas inscritas além dela, e fez a 
final contra Paloma Moreira (ABC 
JJ). A luta se iniciou com Natalia 
puxando Paloma para sua guarda 
aberta, que logo assumiu a posição 
de meia guarda com o braço esgri-
mido, conseguindo uma vantagem, 
Natalia responde atacando com 
um estrangulamento, forçando 
Paloma a recuar. A atleta da AOA 
conseguiu correr para as costas de 
Paloma, aplicou um mata leão, fi-
nalizou, e tornou-se campeã.

masteR/senioR/sUPeR-senioR
BRanca mascUlino e Feminino
1- Ryan Gracie
2- Colisão JJ
3- Check Mat
4- Brasa JJ
5- Irmãos Cruz JJ

miRim/inFantil a e B/inFanto 
a e B - mascUlino e Feminino
1- Ryan Gracie
2- Gracie Miquinho
3- IFC/ Barbosa
4- IFC/Barbosa
5- Check Mat

adUlto mascUlino
GRadUados
1- Alliance
2- Ryan Gracie
3- Barbosa JJ
4- Check Mat
5- Cia Paulista

masteR mascUlino
GRadUados
1- Check Mat
2- Barbosa JJ
3- Irmãos Cruz JJ
4- Charles Duende JJ
5- Careca JJ

senioR/ sUPeR-senioR
mascUlino - GRadUados
1- Barbosa JJ
2- Check Mat
3- Ryan Gracie
4- Alliance
5- Godoi JJ

adUlto- Feminino
GRadUados
1- Alliance
2- Ryan Gracie
3- Check Mat
4- Gracie Barra
5- AOA

adUlto BRanca
mascUlino e Feminino
1- Ryan Gracie
2- Check Mat
3- Cia Paulista
4- ABC JJ
5- Dojo Ilha Bela

JUvenil 
mascUlino e Feminino
1- Ryan Gracie
2- Check Mat
3- Alliance
4- AC JJ
5- AOA Herman

As meninas continuam merecendo destaque por seu grande 
empenho e dedicação, sendo assim, os combates narrados 
abaixo são todos das categorias do Feminino.

Por: ALCF
Comentários: Julio Lacerda
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Já fazem 5 anos!!!
Em Janeiro de 2009 fui convidado a participar de uma reunião na FPJJ para falar-

mos sobre o projeto da criação de um jornalzinho que divulgasse as atividades da 
Federação. Eu já fotografava os eventos há um ano e achei que poderia contribuir 
de alguma maneira e, juntos, tentarmos unir nossas idéias e colocá-las em prática. 

A primeira edição ficou bem ruinzinha, nos reunimos novamente para começar a melho-
rar a segunda edição, já incluindo Direção de Arte, mas o responsável pela primeira edição 
já “ficou pelo caminho” por não concordar com as mudanças decididas.

Ainda com 4 páginas, a segunda edição ficou bem melhor e eu já tive a oportunidade 
de escrever algumas coisas, ocupando o lugar “vago”. Comecei então a tomar gosto pelo 
jornal, sempre conciliando com o meu cargo de fotógrafo, correndo atrás dos desafios 
que se apresentavam a cada edição, incluindo obviamente a busca de parcerias e em-
presas que acreditassem no nosso projeto. 

O primeiro a se unir a nós esta conosco até hoje, e faço questão de citá-lo sempre que 
posso: Fúlvio Saba, da Kimonos Dragão, faz parte da nossa história desde a segunda edi-
ção, a Shihan Kimonos também nos prestigia desde que fiz o primeiro contato com Antônio 
Dias algumas edições depois. De lá para cá, vários outros marcam presença sempre que 
tem a oportunidade, e aproveito para agradecer à todos.

Em 2010 demos um “salto”, aumentando o número de páginas para 24, transformando 
o jornal em revista, e me foi proposto assumir definitivamente a direção geral.

Os objetivos também se ampliaram e pudemos acrescentar mais conteúdo, com maté-
rias sobre saúde, nutrição e, sempre que possível, entrevistas com personagens conheci-
dos por todos nós, porém o objetivo principal foi, e sempre será, o de acompanhar e pro-
mover os atletas, não só aqueles que já tem destaque e fama, mas inclusive os que estão 
começando, e impulsionar o seu desenvolvimento. Também documentamos durante todo 
esse tempo a partida de alguns ídolos e pudemos prestar à eles as devidas homenagens.

Em 5 anos o Jiu-Jitsu Paulista evoluiu de maneira surpreendente e estamos sempre 
buscando retratar esta evolução, que só foi possível graças à união de todos - atletas, 
equipes, professores e à Federação; e, principalmente, à mudança de mentalidade por 
parte de todos, deixando para trás velhos “vícios” e comportamentos que deram lugar à 
produtividade, muito mais vantajosa para todos.

Eu que jamais vesti um kimono me sinto igualmente fazendo parte desta enorme famí-
lia, não só através da Revista, mas também através da minha câmera fotográfica, que já 
me rendeu algo em torno de 120.000 fotos, o que para mim é motivo de grande alegria 
e orgulho. Exatamente pelo fato de não ser praticante, tenho o privilégio de poder ter 
amigos em todas as equipes, de todas as categorias e de todas as faixas, que só aumen-
tam a cada evento, aos quais, desde 2008, nunca faltei a nenhum.

A Revista Arte Suave seguirá buscando sempre o melhor e superando as dificuldades, o 
que só será possível graças principalmente aos atletas, que são o verdadeiro motivo da 
existência desta publicação.

Agradeço de maneira especial ao Mestre Otavio de Almeida e ao professor Francisco 
Santana “Pitta” Jr. que acreditaram em mim desde o começo.

Grande abraço,
Alfredo L. C. Fonseca

Dedico essa comemoração a meu pai - Almir Fonseca que partiu em 2006
 e que durante 40 anos também esteve à frente de uma revista sobre saúde.
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