
Nº: 06 – Maio / Jun / Jul / Ago - 2012 

 

 

 

 
 

 

B R A Z I L I A N     M A R T I A L     A R T S     T E A M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online 



CONQUISTANDO O SUCESSO 

 

Estimados alunos (as), 

 

Depois de muito trabalhar começamos a obter os resultados que almejamos há muitos anos. A 

cada dia nos contemplamos com elogios provenientes de toda sociedade paulistana e das 

diversas comunidades marciais que nos acercam.  

 

Isto evidentemente fruto do trabalho competente realizado pela diretoria da Brazilian Martial 

Arts Team e da colaboração de alunos e patrocinadores que veem em nossa equipe um afazer 

de dignificação humana e marcial. 

 

Através das metodologias de treino adotadas pelos nossos professores e monitores 

conseguimos antecipar o desenvolvimento dos marcialistas que exibem um nível técnico e, de 

aptidão física acima da média vista no cenário das lutas.  

 

Fato comprovado nas apresentações nos Exames de Graduação da equipe, que vem 

crescendo sobre todos os aspectos, seja pelo número de participantes, do público presente e 

acima de tudo pela qualidade dinâmica do evento. 

 

Este exemplar do Brazilian Fighter Online abordará com exclusividade o último Exame de 

Graduação Especial realizado em janeiro deste ano, onde vários recordes foram estabelecidos. 

 

Motivado pelo cerimonial anterior estamos trabalhando para atingir os resultados obtidos e 

inovar ainda mais. Em maio acontecerá à próxima colação de grau onde esperamos 

estabelecer patamares maiores no currículo organizacional da B.M.A.T. 

 

Sucesso a todos !!! 

 

Cordialmente, 

 

Marcio Machado 

Fundador e Diretor da B.M.A.T. 



EXAME  ESPECIAL  DE GRADUAÇÃO 

 

Dia 15 de janeiro deste ano tivemos a imensa satisfação de contemplar o magnífico evento 

marcial realizado pela Brazilian Martial Arts Team no luxuoso teatro do CEU – Cidade Dutra. 

 

Mesmo acostumado com o sucesso dos exames anteriores este 

especificamente teve uma grandiosidade atípica, pois inovações e 

recordes de participantes e públicos foram superados. 

 

Tivemos a visita de aproximadamente 600 expectadores 

prestigiando a equipe e os 45 formandos que colaram graus 

nas suas respectivas faixas marciais. Momentos de muita 

alegria e emoção marcaram nosso cerimonial. 

 

 

Depois de Sensei Marcio Machado, diretor da B.M.A.T oficializar a graduação dos alunos e 

entregar faixas, diplomas personalizados, apostilas e carteiras de identificação da equipe, ele 

convidou o excelentíssimo Dr. Clóvis que é delegado seccional da policia civil e proprietário da 

empresa de segurança Prodetech patrocinadora de nosso evento, a discursar sobre suas 

experiências remotas como marcialista.  

 

 

 

 

 

 

 

A convite dele esteve também presente o assessor do gabinete da secretaria de esportes do 

município de São Paulo o senhor Carlos Alberto que em nome do secretário pronunciou 

verbalmente a colaboração da Secretaria de Esportes e Lazer a nossa entidade de luta, a fim 

de tornar as artes marciais mais presentes na sociedade paulistana.  

 



Ambos foram homenageados pela B.M.A.T em reconhecimento a ajuda oferecida, cuja 

cordialidade foi prontamente retribuída com uma belíssima homenagem ao professor Marcio 

pela sua atuação no âmbito marcial. 

 

 

 

 

 

 

Após a execução do hino nacional brasileiro foi iniciado as apresentações marciais, a começar 

pelo karatê-dô com a exibição do kata Geksai Day Ni em equipe feito pelos alunos Giovanni 

Brunno, Gerson Alves e Giorgio Fossati. 

 

Florestan Silva ( Ac. São Jorge ) e Reinaldo Almeida ( Ac. Mundo 

Atlético ) encabeçaram a abertura das lutas com muita técnica. 

 

Em seguida houve o acirrado combate de kick boxing entre os alunos Anderson Souza e 

Alexandre Neves, que travaram uma verdadeira batalha marcial no palco do CEU. Por pouco 

não obtivemos um nocaute entre os lutadores. 

 

O representante da academia Ação e Expressão, Kauê Macruz 

teve sua primeira atuação em exame com o também aspirante 

Alexandre Gomes.     

  

Dureza enfrentou Analice Reis ( faixa amarela ) que teve que 

combater com a veterana Lourdes Mota aluna mais graduada da 

equipe, mesmo assim Ana não se intimidou e foi para cima da sua 

colega de treino que lhe aplicou freqüentemente socos e chutes 

circulares no decorrer da luta.   

 

Em comemoração aos 11 anos de faixa preta, Sensei Marcio fez uma exuberante apresentação 

de defesa pessoal com o colega e aluno também faixa preta Valdir Americano...o público 

encantou-se com as técnicas aplicadas por eles. 



 

O primeiro combate peso pesado aconteceu entre os 

companheiros de academia Júnior Cardoso “Só boxe ” 

e Elton Soares “ O Gigante ”. 

 

As crianças também estiveram presentes com os 

alunos Eduardo Cavalcanti ( 9 Anos ), Gabriel Coltro   

( 11 Anos ), Giovanni Brunno ( 10 Anos ), Gabriel 

Marcus ( 12 Anos ) e as meninas Larissa Moraes ( 11 Anos ) e Stéfani Santos ( 11 Anos ). 

 

Roberto Almeida ( Ac. Pedro Gym ) fez uma bela demonstração com 

chutes altos em seu ingresso ao palco. Seu oponente foi Eduardo 

Feliciano do CEU – Cidade Dutra. 

 

Walter Lopes foi o mais animado na entrada ao kotô onde Júnior Savela “ Bebezão ” o 

aguardava para o combate de kick boxing na classificação de Low Kicks.  

 

Na metade do evento Sensei Marcio fez três apresentações 

de kata no estilo Shorei Ryu, sendo um intermediário             

( Dangai ), outro de faixa preta e um de competição. 

 

Como sempre fazemos dois alunos de modalidades 

diferentes lutaram na classificação de semi contact. Foram eles Lucas Ribeiro ( Faixa Azul 

Escuro ) e Anderson da academia Pedro Gym. 

 

Israel Lopes e Raul Teixeira trocaram socos e chutes 

fortíssimos sem temer um ao outro. 

 

Ricardo Chagas ( CEU ) e Gabriel Garcez ( Ac. Sport Mix ) 

mostraram também seus dotes de kick boxers. 

 

João Lopes ( Ac. Mundo Atlético ) enfrentou sem timidez o tarimbado Lucas Andrade, que 

chegou a encontrar sérias dificuldades no decorrer da luta. 

 

Outra marcante apresentação foi de armas japonesas e quebramento feito pelo faixa preta, 4º 

Dan, Marcio Machado. 



 

Alexandre Fernandes “ Borracha ” lutou duas vezes sendo uma com 

Júnior Cardoso e outra com Sandro Heliodoro “ Creatina ” que 

trocou um festival de “ porradas ” com Alexandre, levando a platéia 

a loucura. 

 

Todos os alunos participantes receberam camiseta alusiva do evento, e sorteios foram feitos ao 

público que lotou o teatro do CEU – Cidade Dutra.  

 

Estiveram presentes proprietários das 

academias filiadas a B.M.A.T, professores e 

mestres de diversas modalidades de artes 

marciais e nosso outro grande patrocinador o 

Sr. Jorge da CJS Pinturas Industriais que 

muito contribui conosco no sucesso do 

evento. 

 

Em maio estaremos novamente nos encontrando para graduar os alunos aprovados nos 

exames técnicos, físico e teórico imposto pela diretoria técnica da equipe, como forma de 

verificar as capacidades e habilidades marciais de cada membro. 

 

Será uma festa marcial inesquecível para todos !!!  

 

CRONOGRAMA  DO  EXAME  DE  GRADUAÇÃO 

 
06 de Maio ( Domingo ) – CEU Cidade Dutra  

Avaliação Física e Técnica ( Todos os alunos da equipe 

independente da academia ) 

Prova teórica ( Candidatos a faixa Vermelha e acima ) 

19 de Maio ( Sábado ) – CEU Cidade Dutra – Reunião com os 

participantes do exame. 

20 de Maio ( Domingo ) – CEU Cidade Dutra – Apresentação 

do Exame de Graduação  

 



MAIS  DE  UMA  DÉCADA  DE  FAIXA  PRETA 

 

Há exatamente 11 anos atrás Sensei Marcio Machado foi condecorado através de seu mestre 

Shihan Péricles Damiski Veiga, Faixa Preta, 9º Dan em karatê-dô com a almejada faixa preta 

nas modalidades de kick Boxing e karate estilo Shorei Ryu. 

 

Foi momento de emoção e de muito temor diante da 

enorme responsabilidade que abrange a respectiva 

graduação. Por mais preparado que o marcialista possa 

estar sempre carrega consigo o compromisso responsável 

de bem representar a antologia marcialista. 

 

Os anos se passaram e com ele muitos treinos, estudos e dedicações às artes 

marciais, e em dezembro de 2011 Sensei Marcio foi merecidamente promovido à 

graduação de 4º Dan, atestada pela nossa entidade de lutas reconhecida pela 

denominação de Brazilian Martial Arts Team ( Time Brasileiro de Artes Marciais ). 

 

Em comemoração ao fato, uma série de apresentações foi programada no 

decorrer do ano vigente, a começar pelas demonstrações de defesa pessoal, 

kata, armas japonesas e quebramento de telhas realizado no último Exame de 

Graduação em janeiro deste ano. 

 

Outro ponto importante a destacar é o desejo de Sensei Marcio em estar escrevendo um livro 

sobre treinamentos marciais, e que certamente irão ajudar vários praticantes no seu 

desenvolvimento atlético de lutas.  

 

Mesmo diante da imponente graduação; o aprendizado é 

contínuo e constante cabendo ao verdadeiro marcialista estar 

preparado para novos e diferentes conhecimentos, diz o 

professor Marcio.   

 

 

 

 

 



Ele continuará treinando e se aplicando aos estudos da luta afim de aprimorar seus 

conhecimentos técnicos e filosóficos, buscando o equilíbrio físico e mental na contemplação de 

uma vida mais soberana e harmoniosa. 

 

Ele humildemente aproveita para agradecer a todos os alunos, 

amigos, colaboradores e especialmente sua família pelo apoio 

incondicional na obtenção desta sublime conquista. 

 

PRÊMIO AO ALUNO 

 

Foi oferecido pela diretoria da B.M.A.T um prêmio especial ao aluno que consegui-se trazer o 

maior número de convidados no Exame de Graduação Especial realizado em janeiro de 2012. 

 

Diante do enunciado muitos associados entenderam o objetivo de nosso agrado, e se 

predisporão a divulgar amplamente nosso evento o que resultou no recorde de visitante 

atingindo a excepcional marca de 600 espectadores. 

 

Após a apuração dos convites recebidos ficou estabelecido que o aluno vitorioso foi Roberto 

Almeida da academia Pedro Gym, com o número de 16 convidados presentes no CEU – 

Cidade Dutra durante o transcorrer do evento. 

 

Nosso colega receberá seu prêmio no dia 20 de maio quando acontecerá a colação de grau do 

primeiro semestre de 2012. Tão importante quanto o brinde é a enorme contribuição que 

Roberto deu para equipe tornando a Brazilian Martial Arts Team mais notória a toda 

comunidade.  

 

Fica aqui o agradecimento ao kick boxer Roberto Almeida pela ajuda e 

esperamos que outros membros da equipe sigam seu exemplo de 

fidelidade e parceria com a B.M.A.T. 

 

Muito obrigado, companheiro !!!! 

 



PATROCINADORES E SECRETÁRIA DE ESPORTES 

 

Depois de inúmeros eventos realizados a Brazilian 

Martial Arts Team ( Time Brasileiro de Artes Marciais ) 

conseguiu finalmente a colaboração de empresas 

privadas, e, em especial da Secretária de Esportes e 

Lazer do Município de São Paulo o apoio para 

abrilhantar ainda mais nosso Exame de Graduação. 

 

Em janeiro, mais especificamente na colação de grau dos 

alunos da B.M.A.T tivemos a ilustre presença do assessor de 

gabinete Sr. Carlos Alberto que juntamente com sua comitiva 

de imprensa documentaram a maravilhosa cerimônia marcial. 

Ele também relatou sobre a importância das artes marciais 

como meio de promoção de saúde e parabenizou a equipe pelo excelente trabalho 

desenvolvido. Aproveitou o ensejo para formalizar o apoio da Secretária de Esportes em nome 

de seu tutor, o secretário de São Paulo Sr. Bebetto Haddad. 

 

 

 

 

 

 

Tivemos também o patrocínio de duas empresas privadas que colaborou conosco custeando 

parte das despesas relacionadas ao merchandising da 

equipe. Temos a CJS Pinturas Industriais grande 

empresa do ramo de pinturas em tanques industriais, 

que através de seu proprietário o Sr. Jorge nos ajudou 

prontamente assim que foi solicitado pelo apelo da 

B.M.A.T. 

 

 



Outra empresa de igual importância foi a Prodetech Group, 

de propriedade do delegado seccional da polícia civil Dr. 

Clóvis, que além de colaborar com a equipe declarou sua 

admiração pelas artes marciais e o belo serviço feito pelo 

professor Marcio e pelos seus companheiros nesta admirável 

empreitada no resgate da tradição marcial e pela elevação e 

divulgação do esporte frente à sociedade.  

 

Aproveitamos para agradecer estes empresários visionários e aos 

dirigentes públicos do município de São Paulo que juntamente 

conosco pensam no esporte como fonte de saúde e de formação 

de caráter do indivíduo através de sua filosofia milenar marcial. 

A união faz a força !!! 

 

 

 
 



 

RECORDE  NA  ARRECADAÇÃO  DE  MANTIMENTOS 

 

Em todos os eventos abertos ao público a Brazilian Martial Arts Team cumpre seu 

compromisso com a sociedade paulistana menos favorecida, solicitando à seus associados e 

colaboradores para que doem 1 quilo de alimento não perecível para serem doados as 

instituições de caridade. 

 

Neste ano especificamente ampliamos nosso pedido para que roupas em bom estado de 

conservação fossem entregues para direcionarmos as famílias carentes. 

 

Comovidos pelo divino propósito os artistas marciais e também o público presente ao evento 

nos ajudou e surpreendemente conseguimos atingir a sensacional marca de quase “duzentos” 

quilos de alimentos não perecíveis que foram doados a duas entidades assistenciais. 

 

Uma localiza-se no bairro do Jd. Clipper, no subdistrito da Capela do Socorro, com nome de 

LACE – Núcleo de Ações para Cidadania na Diversidade, ela auxilia pessoas com deficiência 

intelectual. A outra se trata de uma casa de amparo a crianças vitimas de maus tratos 

encaminhados pelo conselho tutelar. Esta situada na cidade de Diadema – SP, batizada de 

Casa de Apoio Raio de Luz. 

 

Ambas as entidades idôneas que tem como único objetivo ajudar ao próximo. 

 

As roupas recolhidas foram doadas ao Asilo Lar São Vicente de Paulo localizado na cidade de 

Tatuí no interior paulista.  

 

Em nome da direção da Brazilian Martial Arts Team inteiramos nosso sincero agradecimento 

aos que nos ajudaram a atingir a brilhante marca arrecadada e de tornar mais justo a vida 

destes seres humanos desamparados.   

 

Marcio Machado 

Diretor da B.M.A.T.  

 

 
 



APRESENTAÇÃO  MARCIAL  SUPREMA 

 

No transcorrer do Exame de Graduação Especial uma série de apresentações marciais foram 

realizadas pelo professor “ Sensei ” Marcio Machado na comemoração de seus 11 anos de 

faixa preta e também pela sua promoção ao nível de 4º Dan nas modalidades de karatê-dô e 

kick boxing. 

 

A primeira exibição foi de defesa pessoal com a utilização de várias 

técnicas marciais que contou a excepcional participação do Sensei 

Valdir Americano – faixa preta 1º Dan em kick boxing. Foram 12 

sequências de diversas hipóteses de ataque e defesa feitas com 

maestria pelos catedráticos faixas pretas da B.M.A.T. 

 

A outra foi à apresentação de três katas do estilo 

Shorei Ryu, onde Sensei Marcio abordou as três 

categorias de evolução de um karateca, sendo 

um kata de dangai ( Faixa Colorida ) 

denominado Pinan Yondan, outro de competição 

chamado Ananko e o último de Yudansha           

( Faixa Preta ) titulado Seienchin. 

 

Nas proximidades do término do evento o professor Marcio ainda 

reservou uma mostra de movimentos com arma japonesa 

utilizando-se do nunchako. Encadeando o fim houve o 

quebramento de 4 telhas francesas com o punho. 

 

O público motivado pelo espetáculo apresentado aplaudiu e 

demonstrou contentamento pelas exposições feitas, pois puderam 

conhecer um pouco mais sobre as habilidades do sensei e o 

grande universo que abarca as artes marciais.  

 

Neste ano os professores da B.M.A.T Senseis Marcio e Valdir estarão fazendo diversas 

apresentações para o deleite dos mais exigentes marcialistas. 

 



MELHORES  ALUNOS  2011 

 

Todo fim de ano a diretoria da Brazilian Martial Arts Team tem a difícil incumbência de escolher 

através de seus professores os alunos que durante o ano letivo marcial se destacaram entre os 

inúmeros marcialistas da equipe. 

 

Trata-se de uma homenagem especial á aqueles que não 

mediram esforços em seus treinos semanais. 

 

Primeiramente são eleitos os melhores alunos de cada 

academia filiada à B.M.A.T. que concorrem entre si pelo nobre titulo de melhor aluno do ano.  

 

Vários incisos são colocados como quesitos 

eliminatórios, sendo eles: melhora técnica e 

física durante o período, disciplina, frequência 

em aula, conduta ética, integração com os 

demais membros da equipe, colaboração e 

respeito. 

 

Baseados no exposto acima tiveram a seguinte classificação no ano de 2011: 

 

Campeão: Anderson Felipe Souza Silva 
Academia Pedro Gym 
 
Vice Campeão: Alexandre Neves de Jesus – Academia Mundo Atlético 
 
Terceiro Colocado: Gerson Alves de Souza – Academia do Jacaré 
 
Quarto Colocado: Eduardo Feliciano Cavalcanti – CEU Cidade Dutra 
 
Quinto Colocado: Maria de Lourdes Mota – Academia Fitness Plus 
 
Sexto Colocado: Vinícius Gennaro – Academia São Jorge 
 
Sétimo Colocado: Kauê Paiva Macrus – Academia Ação e Expressão 
 
Oitavo Colocado: Gabriel do Nascimento Garcez – Academia Sport Mix 
 



ENTREVISTA   DE  ANDERSON   SOUZA 

 

Caro Anderson, qual sua idade ? E há quanto tempo você pratica kick boxing ?  

Tenho 17 anos e dia seis de maio completo 18, pratico kick boxing há mais ou menos 1 ano e 
meio. 

 

O que te levou a praticar artes marciais, mais especificamente o kick boxing ? 

Desde criança sempre gostei de artes marciais, quando mais novo cheguei a fazer capoeira. 
Em relação ao kick boxing não tive um motivo especifico para começar, fiz a primeira aula e 
logo de cara me apaixonei pelo esporte. 

 

Observando sua aplicação nos treinos percebe-se que você tem objetivos maiores na 
modalidade, pode nos dizer quais são ? 

Buscar cada vez mais a melhora no meu desempenho chegar 
a competir em campeonatos representando a equipe, e quem 
sabe ser professor. 

 

Você foi eleito melhor aluno da equipe em 2011, o que 
representou esta vitória para o lutador Anderson ? 

Não esperava ganhar como melhor aluno da equipe, me senti 
realizado orgulhoso de mim. Este título só aumentou a minha 
motivação nos treinos. 

 

O que significa a Brazilian Martial Arts Team e seus companheiros de treino no seu 
cotidiano ? 

Meus companheiros de treinos são parte da minha motivação, principalmente os mais 
graduados, costumo estar sempre tentando acompanhar o ritmo deles nos treinos esperando 
tornar-me igual á eles. 

  

Há algumas semanas atrás você passou por momentos difíceis, gostaria de saber se já 
foram superados, e, o que podemos esperar do guerreiro Anderson Souza neste ano de 
2012 ? 

Com certeza já foram superados, porem ainda estou me recuperando mais aos poucos vou 
retornando aos treinos. O que a BMAT pode esperar de mim nesse ano é dedicação total aos 
treinos, pois sempre darei o meu melhor. 



  

Muito obrigado pela entrevista e sucesso na vida.....deixo este espaço para você 
expressar suas aspirações, desejos e agradecimentos ? 

Meus principais agradecimentos são ao Sensei Marcio Machado e o Sensei Valdir Americano, 
pois se ganhei o premio de melhor aluno foi porque tive os ensinamentos dos melhores 
professores, pois são eles minha maior inspiração..!!  

 

Entrevista concedida ao Prof. Marcio via email. 17 / 04 / 2012. 

Anderson  Souza 
MELHOR ALUNO DA B.M.A.T 2011 

 

 

Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último 

limite e dar o melhor de si mesmo. 

Ayrton Senna  
 
 

A grandeza não consiste em receber honras, mas sim, em merecê-las. 

Aristóteles 
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