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

 

DECLARAÇÕES DO DIRETOR 

 

Estimados Marcialistas, 

Todo ano que se inicia, segue-se a nós planos e projetos para nossas vidas no intuito de torna-

la melhor e mais agradável em todos seus aspectos, é assim com nossa família, trabalho, 

escola e tantos outros fatos pertinentes a nossa felicidade e ascensão profissional. 

Como a Brazilian Martial Arts Team é uma extensão de todos os itens expostos acima, entendo 

que temos que estar mudando e inovando na busca pelos nossos ideais marciais.  

Isto não é algo muito fácil de fazer, pois comandar uma equipe com esta grandeza de 

associados e tantos predicados conferidos pela comunidade marcialista, nos põe na difícil 

tarefa de estar sempre incorporando o melhor sem tolerância para deslizes ou erros. 

Raciocinando nestes desígnios, cabe a mim comandante desta irmandade assegurar as 

inovações que todos sonham e de viabilizar os atos que conduzam a equipe ao sucesso que 

ela merece. 

Posso afirmar nestas entrelinhas que nunca mensurei esforços para ver a Brazilian Martial Arts 

Team no destaque que ela ocupa hoje e jamais abandonarei meus propósitos por mais 

utópicos que possam parecer. 

Portanto reforço meu real compromisso de estar integralmente me dedicando a B.M.A.T com a 

finalidade de torna-la uma das maiores e mais bem conceituadas equipes de artes marciais do 

Brasil. 

Sensei Marcio Machado 
Diretor e Fundador da B.M.A.T 

Online 



CONFRATERNIZAÇÃO EM GRANDE ESTILO 

 

No dia 17 de agosto houve um grande encontro dos membros da Brazilian Martial Arts Team 

no luxuoso restaurante Bon Jardin, situado no 

bairro nobre do Itaim Bibi em São Paulo. 

 

Foi oferecido gratuitamente um jantar a todos os 

alunos da equipe com o intuito de facilitar a 

integração e o convívio entre nossos 

marcialistas, uma vez que estamos distribuídos 

em vários núcleos de treinamento na capital 

paulistana. 

 

Movidos por este célebre propósito tivemos a participação de aproximadamente 110 pessoas 

que muito respeitosamente curtiram o festejo desta extraordinária confraternização. 

 

Um delicioso buffet foi preparado para recepcionar nossos ilustres alunos, com uma abundante 

variedade de saladas, massas e sobremesas tudo isto acompanhado por refrigerantes e 

vinhos.  

 

 

 

 

 

O tempo todo tivemos a comodidade de ser servidos por garçons e maitres que gentilmente 

atenderam-nos com exímia devoção e cordialidade. 

 



No transcursar da solenidade o professor Marcio 

Machado que é diretor e fundador da Brazilian Martial Arts 

Team proferiu palavras sobre o enorme sucesso da 

equipe e suas expectativas futuras em relação ao 

progresso da mesma. 

 

Logo em seguida agradeceu verbalmente a todos os 

alunos pela colaboração na difusão da B.M.A.T e como sempre faz homenageou através de 

uma medalha benemérita àqueles que contribuíram mais veemente para nossa ascensão. 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim foram merecidamente homenageados nossa aluna 

mais graduada Maria de Lourdes Mota, da academia Fitness 

Plus, Lucas Vinícius carateca e responsável pela edição e 

sonoplastia, os membros da diretoria Elton Soares ( Gigante ), 

Roberto Almeida, Alexandre Fernandes ( Borracha ) e Júnior 

Cardoso ( Só Boxe ). 

 

Reconhecidamente foi feito um preito especial ao Sensei Valdir Americano por seus atos 

benévolos á B.M.A.T e principalmente pela ajuda incondicional frente a secretária de esportes 

da equipe. 

 

O diretor do Time Brasileiro de Artes Marciais              

( B.M.A.T ) Sr. Marcio Machado, aproveitando a ilustre 

presença do Dr. Clovis Araujo, delegado de polícia há 

vinte anos e fiel partidário das artes marciais, 

aproveitou para enunciar sobre o projeto de lei de 

autoria do Dr. Clovis sobre a inclusão das artes 

marciais nas escolas públicas paulistana. 

 



Esta proposta tem a finalidade de colaborar na formação 

educacional das crianças menos favorecidas visto que as artes 

marciais viabiliza a boa formação de caráter através de seus 

preceitos éticos. 

 

Depois de explanar sobre este importante plano visionário de 

cunho socioeducativo, o professor Marcio convidou Dr. Clovis 

para relatar suas experiências como marcialista e discípulo do 

Grão Mestre Yoshihide Shinzato. 

 

Ele falou sobre a relevância da filosofia marcial na gênese do 

caráter das crianças e adolescentes e expôs sua admiração 

pelo ótimo trabalho realizado pelo Sensei Marcio frente à 

diretoria da B.M.A.T, que foi prontamente aplaudido por todos os 

presentes no recinto. 

 

Finalizando esta divina noite, cumprimentos mútuos foram feitos entre os alunos e um delicioso 

café e chá foi oferecido aos convidados que se retiravam rumo as suas residências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos afirmar que foi um encontro marcial de grande notoriedade, graças a participação de 

todos !!! 

 



BRAZILIAN MARTIAL ARTS TEAM NA WEB 

 

Acompanhando as inovações tecnológicas existentes na era contemporânea, a Brazilian 

Martial Arts Team adentra o mundo virtual através de sua mais recente aquisição.  

 

Superando suas limitações financeiras conseguimos através de recursos próprios investir na 

divulgação da equipe através de um site informativo e interativo que trará inúmeros benefícios 

aos nossos associados e, por conseguinte a B.M.A.T. 

 

Trata-se de um grande marco no progresso da 

equipe que há anos anseia por esta notável 

ferramenta publicitária, pois desta forma entramos no 

grande mercado globalizado da web. 

 

Trata-se de um site especializado em artes marciais com conteúdos direcionados aos 

praticantes dos esportes de luta e uma vitrine digital de nossa entidade marcial. 

 

Lá constarão dados como: diretoria da equipe, histórico das modalidades, alunos associados, 

vídeos, fotos, revista eletrônica, calendário de eventos, serviços, estatuto da equipe e muitas 

outras informações de cunho informativo. 

 

Haverá também um setor destinado para que nossos alunos, colaboradores e amigos 

expressem seu comentário referente ao universo das artes marciais através de uma seção 

denominada depoimentos, ou seja, interagindo alunos de várias academias filiadas e de 

modalidades distintas. 

 

Enfim será mais um instrumento de relação interpessoal entre os membros da equipe e um 

enorme veículo de exposição dos excelentes trabalhos desenvolvidos pela nossa família 

marcial intitulada Brazilian Martial Arts Team ou traduzindo Time Brasileiro de Artes Marciais. 

 

Em breve anunciaremos a inauguração de nosso site. 

 

Oss !!! 

Sensei Marcio Machado 

Diretor e Fundador da B.M.A.T 

 



COLEGAS DOS ESPORTES DE LUTA 

 

Dia 21 de outubro foi um domingo atarefado para os representantes da diretoria da Brazilian 

Martial Arts Team. Logo pela manhã nossos dirigentes se dirigiram a escola estadual Prof. 

João Ernesto onde foi celebrado o 2º Campeonato de Karate Shotokan da Academia Mizuki. 

 

Após contemplar o evento realizado pelo Sensei Rodolfo Mizuki, que teve participação de 

caratecas das imediações da Cidade Ademar, nosso professor e fundador da B.M.A.T, Sensei 

Marcio Machado foi inesperadamente homenageado com um troféu de honra ao mérito, 

seguido pelo seu discípulo Sensei Valdir Americano que também foi enobrecido com uma 

medalha por suas contribuições ás artes marciais pelo organizador da competição. 

 

Sensei Marcio aproveitou para proclamar palavras de agradecimento e elogios ao professor 

Mizuki pela sua iniciativa de estimular à comunidade local a prática esportiva de luta de forma 

consciente e respeitosa. 

 

Logo em seguida, ambos os professores da B.M.A.T se dirigiram 

ao CEU – Cidade Dutra onde estava acontecendo a graduação 

de Kung Fu, comandada pelo colega Mestre Macedo que é Vice 

presidente da U.S.K.F – União dos Sistemas Kuoshu Fatshan. 

 

Houve exibições de kati e luta dos alunos pertencentes à equipe AWFKF. 

 

Sensei Marcio foi novamente apresentado ao público presente no 

evento como dirigente oficial da Brazilian Martial Arts Team 

acompanhado pelo secretário de esportes da equipe Sensei Valdir 

Americano. 

 

Após o término nossos curadores agradeceram pessoalmente ao Mestre Macedo pelo convite 

e parabeniza-lo pelo evento realizado. 

 

Outro evento de Mestre Macedo foi o campeonato aberto realizado no mês de novembro onde 

Sensei Marcio Machado foi dignamente bem recebido pelo anfitrião do evento e homenageado 

pelas entidades esportivas de luta que promoviam o espetáculo. 



CURSO TÉCNICO DE ARTES MARCIAIS 

 

Atendendo aos pedidos de nossos alunos de kick boxing, dia 

11 de novembro de 2012, foi realizado nas dependências do 

Centro de Estudos Unificado, CEU – Cidade Dutra mais um 

curso técnico específico nesta modalidade de luta 

americana. 

 

O fundamento abordado nesta ocasião foi chutes especiais e suas aplicações em combate 

somado às combinações de golpes. 

 

Aproveitando da ampla sala com quase 500 m2 que foi 

destinada para o aludido curso, os kick boxers puderam 

usufruir de forma abrangente de toda informação contida na 

pauta do cronograma. 

 

Os conteúdos tratados ficaram a cargo do professor de educação física e pós graduado em 

treinamento desportivo, Sensei Marcio Machado que possui larga experiência nos esportes de 

combate, em seus 25 anos de prática marcial.  

 

 

 

 

 

 

Ele estudou minuciosamente diversos chutes de várias modalidades de luta, modificando e 

adaptando as condições destes potentes golpes de pernas às lutas de kick boxing. 

 

De maneira gradual foi ensinando os chutes aos lutadores presentes que 

ordinariamente executava-os seguindo as orientações do reverenciado 

docente. 

 



Apesar de alguns discentes encontrarem 

dificuldades na aplicação dos golpes, Sensei Marcio 

não poupou em expor seu acervo pessoal de 

técnicas marciais. 

 

Os fundamentos técnicos foram explicados 

vastamente pelo palestrante, que utilizou de seu 

aluno faixa preta - 1º Dan, Sensei Valdir Americano como auxiliar na explanação dos vigorosos 

golpes. 

 

O curso teve duração de aproximadamente 4 horas, que 

foram muito bem utilizados diante da importância que exige o 

respectivo tema. 

 

Além do conhecimento 

adquirido os alunos participantes receberam certificado 

exclusivo de participação, feito em material gráfico com a 

chancela da Brazilian Martial Arts Team. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREINO DE KICK BOXING NO PARQUE IBIRAPUERA 

 

Inovação !!! 

 

Esta é uma das peculiaridades da Brazilian Martial Arts Team... 

 

Mais uma vez, estivemos presentes no parque mais arborizado de São Paulo, proporcionando 

aos nossos marcialistas um treino diferenciado ao ar livre, cercado pela natureza exuberante 

do parque Ibirapuera. 

 

Setenta alunos de diversas 

academias filiadas à B.M.A.T 

compareceram na manhã do dia 06 

de maio, para desfrutar de momentos 

de muito treino, suor e exultação. 

 

Nas proximidades do Anfiteatro projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, os professores 

Marcio e Valdir iniciaram o treinamento abordando técnicas básicas desta modalidade de luta 

americana. 

 

Homens, mulheres e crianças puseram-se a treinar com afinco incitado pela energia positiva 

que reinava no local. 

 

 

 

 

 



Diante do amplo espaço físico foram realizados simultaneamente dois tipos de treinos, sendo 

um em duplas e outro com os demais integrantes da equipe. 

 

Sensei Marcio ficou responsável pelo grupo que treinava com luvas e aparadores e o professor 

Valdir com o treino grupal. 

 

Foram promovidas diversas possibilidades de treino tendo ao fundo um dos cartões postais 

mais conhecidos da cidade de São Paulo, o Obelisco – Monumento que homenageia os heróis 

da Revolução Constitucionalista de 1932. 

 

 

Combates nas classificações de Full Contact, Low Kicks e K-1 Rules foram efetuados entre 

alunos de academias diferentes como método para aquisição de novas possibilidades de luta, 

uma vez que cada combatente possui sua característica própria de confronto. 

 

 



Frequentadores do parque que passavam pelo local aproveitavam para assistir as qualidades 

de nossos marcialistas que treinavam aplicávelmente seus golpes. 

 

 

Perante o entusiasmo e a demanda de alunos presentes ao treino, um vídeo clip foi criado com 

as imagens coletadas afim de divulgar a equipe para todos os admiradores dos esportes de 

combate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXAMES DE GRADUAÇÃO 

 

Dia 05 de dezembro de 2012, foram realizadas no CEU – Cidade Dutra as avaliações para os 

convocados para o Exame de Graduação da Brazilian Martial Arts Team. Lá estiveram 

presentes aproximadamente 60 alunos nas modalidades de kick boxing e defesa pessoal 

urbana. 

 

As análises técnicas estiveram sob a tutela do professor de 

educação física “Sensei” Marcio Machado com 

interpelações do professor faixa preta de kick boxing Valdir 

Americano. 

 

Devido ao grande contingente de alunos, os marcialistas 

foram divididos por graduações para que nossa diretoria 

técnica pudesse avalia-los com mais perícia.  

 

Primeiramente todos foram submetidos ao exame para mensurar sua condição física, cujo 

conteúdo envolve exercícios físicos para diversos segmentos do corpo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto nosso quadro diretivo estava avaliando os fundamentos técnicos dos convocados às 

faixas: azul claro, amarela e laranja, os graduados acima de faixa vermelha compunham a 

mesa fazendo suas provas teóricas baseado nos conteúdos contidos nas apostilas didáticas 

entregues á todos os artistas marciais da B.M.A.T. 

 

 

 

 



Além das análises regularmente feitas nas aulas convencionais nas academias, nossos 

professores complementam seus julgamentos com as avaliações físicas, técnicas e teóricas. 

Este procedimento é realizado com o objetivo de estar identificando através da graduação de 

faixa a qualificação que é conferida ao aluno na sua colação de grau. 

 

É evidente que as dificuldades avaliativas são acrescidas quanto mais vivência o indivíduo 

possuir na modalidade de luta que pratica. Isto não somente equipara sua alcunha marcial 

como também lhe estimula a estar sempre progredindo nas suas especificidades marciais. 

 

 

 

 

Após as avaliações Sensei Marcio proferiu palavras de cunho filosófico atribuindo a seus 

discípulos ensinamentos da doutrina marcial, que deve ser professados e praticados na vida 

cotidiana. 

 

Neste exame tivemos a colação de grau antecipada de nossa aluna Analice Reis, do CEU – 

Cidade Dutra que por motivos profissionais retornou a sua cidade natal, ao aconchego de seu 

lar familiar. 

 

 

 

 



Ana foi tomada por momentos de muita emoção, pois durante três anos compartilhou conosco 

alegrias e amizades conviveciadas nas aulas de kick boxing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos aprovados foram notificados posteriormente via mensagem eletrônica, e muitos 

marcialistas expuseram sua felícia nas redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONAL DEFENSE 

 

A Defesa Pessoal Urbana é uma modalidade defensiva de luta que tem por finalidade instruir e 

preparar cidadãos e profissionais da área da segurança civil e militar para estarem se 

protegendo de possíveis ataques físicos de infratores delinquentes. 

 

Claro que esta proposta de autodefesa somente será viável quando a situação lhe permitir agir 

com segurança e prudência, visto que a pessoa tem que estar totalmente treinada para se 

obter sucesso em sua empreitada de contenção física. 

 

O professor Marcio vem administrando aulas reservadas 

de defesa pessoal, e neste último festival marcial tivemos 

novamente a belíssima apresentação do diretor da B.M.A.T desta vez com a participação de 

seus dois alunos Valdir e Elton que na ocasião foram graduados nesta modalidade. 

 

 

 

 

 

Foram feitas apresentações técnicas de desarme de armas brancas e de fogo, inclusive com 

uso de rifle considerado arma de alto poder bélico. Posteriormente Sensei Marcio – Faixa Preta 

- 1º Grau, demonstrou suas habilidades marciais se defendendo de ato violento de dois 

agressores ao mesmo tempo.  

 

 

 

 



O aprendizado da defesa pessoal não exige grandes condições atléticas, pois seu propósito é 

permitir aplicabilidade de sua técnica por qualquer pessoa independentemente de porte físico 

ou sexo. Porém sua utilização em situação real só pode ser efetuada por alguém 

extremamente treinado, porque a circunstância não admite erros.  

 

Pelo fato de não exigir força bruta o público feminino vê na defesa 

pessoal urbana o elo para sua pratica esportiva de luta sem 

necessidade de vigor em seus contatos, visto que o treino se baseia 

em simulados. 

 

Para melhor proveito no aprendizado, Sensei Marcio dividiu o treinamento em níveis para que o 

aluno explore toda a abrangência que este tipo de atividade de luta defensiva exige. 

 

 

 

 

A hierarquia da graduação de faixa foi distribuída em 10 níveis considerando-se a desejada 

faixa preta. Isto permite que o aluno consiga aprender todo o conteúdo de forma apurada e 

consistente. 

 

 

 

 

Neste ano de 2013 estaremos expandido para diversos núcleos de treinamento esta 

modalidade esportiva, atendendo aos anseios de nossos alunos e da população geral que 

procura por esta atividade tão carente na cidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTES MARCIAIS NO COLÉGIO ZENAIDE 

 

A convite das alunas da academia Fitness Plus; Suely, Assunta e Sheila a Brazilian Martial Arts 

Team esteve presente no evento cultural do colégio Zenaide Lopes Oliveira de Godoy, situado 

no bairro da Vila Constança em São Paulo. 

 

A feira cultural cujo tema era “ Diga Não ”, 

intitulado desta forma como meio de estimular os 

estudantes a refletir e assegurar sua liberdade de 

expressar sua opinião contraria aos atos errados 

tão presentes nos dias contemporâneos. 

 

Estima-se que aproximadamente 200 pessoas visitaram a escola durante o período 

correspondente ao evento colaborando para o sucesso da mesma.   

 

Sensei Marcio Machado discursou sobre os princípios filosóficos que acercam as artes marciais 

e que encabeçam as diretrizes da B.M.A.T. Logo em seguida tivemos a apresentação de kata 

com os alunos Gerson Alves ( Faixa Vermelha - 5º Kyu ) e Marcio Dias Machado ( 10 Anos ) 

filho do professor Marcio. 

 

Demonstrações de combate de kick boxing foram feitas pelos alunos: Lucas Andrade ( Faixa 

Azul Escuro ); Francisco Roberto e Adolfo Horácio. Nossa aluna feminina mais graduada 

Lourdes Mota ( Academia Fitness Plus ) também compareceu para prestigiar com sua enorme 

simpatia. 



Sensei Valdir fez algumas mostras individuais dos diversos golpes que compõe a modalidade 

de Thai Kick Boxing perante o público que assistia entusiasticamente. Depois foi Sensei Marcio 

que realizou um kata de faixa preta somado a uma breve exposição de defesa pessoal com a 

participação do professor Valdir. 

 

Agradecemos aos docentes da escola 

Zenaide e a diretora Wania, por contribuir na 

divulgação e introdução das artes marciais nos 

colégios públicos como meio de educar e 

formar cidadãos de bem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I FESTIVAL DE ARTES MARCIAIS 

 

Agora sob o domínio de outro nome realizamos no dia 20 de janeiro de 2013, o I Festival 

Marcial da Brazilian Martial Arts Team. O aludido evento antes denominado de Exame de 

Graduação foi um sucesso igualmente as edições anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivemos nesta ocasião cerca de 60 formandos nas três modalidades que perfazem a grade de 

lutas da equipe, sendo: kick boxing, karatê-do e defesa pessoal urbana. 

 

Seguindo o ritual de colação de grau, nossos alunos foram individualmente diplomados através 

das mãos do diretor e fundador da B.M.A.T., Sensei Marcio Machado. 

 

Após a entrega dos componentes da graduação, ou seja, 

faixa, diploma, apostila e brinde especial, antecedendo o hino 

nacional brasileiro, o diretor Sr. Marcio fez uma emocionante 

homenagem ao aluno Omar Nassif que inesperadamente 

deixou o mundo dos mortais no dia 31 de dezembro. 

 



No prosseguimento ao evento, o Karateca Marcio Dias Machado, 10 anos, apresentou-se 

fazendo os katas Pinan Shodan e Pinan Nidan sucedendo o talento de seu pai. 

 

Francisco Cândido e Renan Gomes fizeram um 

combate ameno incompatível com as acirradas 

lutas feitas nas academias. 

 

Luan Ramos e Lucas Andrade traçaram um 

combate estonteante, com muita técnica e 

quesitos de muita garra por parte dos dois 

marcialistas. 

 

Como já era de esperar Arthur Oliveira ( Acad. Pedro Gym ) e Luiz Rubin ( Acad. Mundo 

Atlético ) apresentaram um combate com níveis técnicos bastante apreciáveis. 

 

Conseguinte foi graduado na modalidade de defesa pessoal 

urbana os alunos Elton Soares, com a faixa branca e cinza, e 

o aluno Valdir Americano na graduação de branca e amarela 

- 2º Nível na classificação adotada pela B.M.A.T. Ambos 

fizeram uma apresentação de simulado em self defense. 

 

Anderson Souza ( Kick Boxing ) e Gerson Alves ( Karatê-do ) combateram na classificação de 

semi contact, disciplina de luta compatível com as duas modalidades marciais. 

 

Os pequenos Felipe Souza e Luiz Rocha, ambas as crianças 

deram demonstrações que independentemente da idade é 

possível praticar artes marciais sem o risco de se machucar. 

 

Lucas Souza da academia São Jorge efetuou o kata Pinan Sandan no estilo Shorei Ryu. 

 

Professor Marcio fez sua apresentação especial de defesa pessoal com o aluno Valdir 

Americano aprendiz nesta modalidade, utilizando golpes defensivos contra agressões físicas, e 

desarmamento de armas branca ( porrete e faca ) e arma de fogo ( revólver ). Desta vez 

professor Marcio inovou fazendo duas situações de posse de arma de grosso calibre usando 

um rifle calibre 12. 



 

 

 

 

João Maurício e Alexandre Neves não foram muito felizes em sua luta, a falta de iniciativa 

certamente atrapalhou o que poderia ser uma boa apresentação de K 1 – Rules. 

 

Bruno Marques não deu trégua ao Gabriel Coltro que corajosamente vem 

melhorando em sua mostra de Shiai Kumite. 

 

Claudio Castro Karateca com ótimas qualidades apresentou o kata Kihon Kata, da mesma 

forma que seu colega de treino Bruno Bittencourt. 

 

Gislene Santos e Simone Neves travaram uma luta com muitos 

socos e chutes, na classificação de Low Kicks ( chutes baixos ). 

Esperamos por mais confronto entre elas, pois, certamente as “ 

porradas ” estarão garantida. 

 

Rodolpho Borges da academia Ação Expressão não teve a mesma sorte, seu oponente faltou 

dando margem para Marcos Furtado fazer feio fugindo as regras de um combate limpo e 

sereno como prega a B.M.A.T. 

 

Eduardo Rodrigues ( Mundo Atlético ) apesar da coragem enfrentou o osso 

duro de roer Ricardo Chagas ( CEU – Cidade Dutra ). 

 

Outra apresentação de defesa pessoal foi feita pelo 

Professor Marcio Machado – Faixa Preta - 1º Grau, agora 

se defendendo contra o ataque de dois agressores 

concomitantemente, na ocasião representada pelos seus 

alunos Valdir ( Faixa branca e amarela ) e Elton ( Faixa 

branca e cinza ).  

Lucinéia Ferreira Karateca da academia do Jacaré em sua primeira participação realizou o 

Kihon Kata. 

 



Florestan Souza e Israel Lopes representaram dignamente 

a equipe com uma luta incitada no vigor dos golpes, 

respeitosa nas atitudes, tocante pela disputa equilibrada e 

magnífica pelas técnicas desprovidas por ambos 

marcialistas. 

 

Inusitada foi à apresentação feita pela adorável Julia Silvestrini, que 

encantou a todos os presentes no teatro com sua espontaneidade ao 

realizar o Kihon Kata. Vale lembrar que a pequena com apenas sete 

anos de idade é dotada de muita habilidade motora e graciosidade. 

Foi muito bacana !!! 

 

Finalizando o Festival Marcial Sensei Valdir agora graduado no segundo grau de faixa preta        

( Nidan ) fez a primeira apresentação pública na disciplina de Musical Forms, coreografia 

marcial da modalidade de kick boxing. 

 

Difícil foi a tarefa do diretor da equipe Sr. Marcio Machado para escolher os melhores alunos da 

Brazilian Martial Arts Team de 2012. Considerando os diversos atributos inerentes a seleção, 

obtivemos o seguinte resultado, conforme segue abaixo: 

 

Arthur de Oliveira – Oitavo Colocado – Academia Pedro Gym 

Ricardo Chaga – Sétimo Colocado – CEU Cidade Dutra 
 
Marcio Dias Machado – Sexto Colocado – Academia São Jorge – Karate 
 
Alex Gonzaga – Quinto Colocado – Academia Fitness Plus  
 
Kauê Macruz – Quarto Colocado – Academia Ação Expressão 
 
Gerson Alves – Terceiro Colocado – Academia do Jacaré 
 
Israel Lopes – Vice Campeão – Academia Mundo Atlético 
 

 

Florestan Souza – Campeão – Academia São Jorge – Kick Boxing 
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DOAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

Seguindo nossos princípios humanitários de ajuda mútua, estivemos fazendo a coleta de 

doações de alimentos não perecíveis em nosso I Festival de Artes Marciais. 

 

Diante do nobre propósito o público presente e nossos alunos colaboraram e assim 

conseguimos atingir a marca de 116 quilos de alimentos ás crianças desamparadas. 

 

As doações foram encaminhadas a entidade assistencial, que cuida e auxilia menores na sua 

educação básica e promove o acolhimento delas no período integral. 

 

A instituição é presidida pelo padre Frei Xavier, que a muitos anos presta este serviço 

comunitário na paróquia Santa Rita, localizada nas proximidades do bairro de Veleiros. 

  

O documento referente a doação foi encaminhado a todos os nossos alunos, amigos e 

colaboradores ostentando a lisura de nossa benfeitoria.  

 

Esperamos poder sempre contar com a assistência de todas as pessoas, que igualmente a 

nós, colabora para um mundo melhor !!! 

 

Muito Obrigado !!! 

 

 



MERECIDAMENTE GRADUADO 

 

Durante nosso último Festival de Artes Marciais, realizado no dia 20 de janeiro de 2013, 

tivemos a colação de grau especial do professor Valdir Americano que foi merecidamente 

promovido para a graduação de faixa preta - 2º Dan ( Nidan ), na modalidade de kick boxing. 

 

Sua ascensão marcial foi atestada pelo seu 

catedrático docente Sensei Marcio Machado que o 

ensinou os primeiro golpes e até hoje conduz seus 

treinamentos de kick boxer na academia Pedro Gym, 

todas as terças e quintas-feiras. 

 

Valdir sempre foi um aluno responsável e muito esforçado, nunca 

mediu esforços para atingir suas metas e sempre o fez com 

humildade nas ocasiões que tive que intervir para seu 

direcionamento marcial, diz orgulhosamente Sensei Marcio de seu 

mais aplicado aluno. 

 

Destaca-se também por sua inquestionável ajuda à Brazilian 

Martial Arts Team ( Time Brasileiro de Artes Marciais ) sempre com 

muita devoção nas suas atribuições como professor e secretário de 

esportes da equipe. 

 

Também conquistou destaque frente às aulas de kick boxing que ministra nas academias, 

adquiriu respeito e estima de todos os membros da B.M.A.T através de sua conduta marcialista 

afetuosa. 

 

Registramos aqui nossas felicitações ao Sensei 

Valdir Americano neste novo estágio de sua 

carreira marcial, pois já dizia o Grão Mestre Gichin 

Funakoshi ( Pai do karatê-do moderno ) as artes 

marciais é um aprendizado contínuo e vindouro. 

 

 

 



ENTREVISTA – FLORESTAN SOUZA 

 

Ele foi eleito na última edição de nosso Festival Marcial como melhor aluno da Brazilian Martial 

Arts Team no ano de 2012. Discípulo do Sensei Valdir Americano na academia São Jorge, 

Florestan com 18 anos de idade, sagitariano e com apenas 1 ano e seis meses praticando kick 

boxing, conseguiu superar marcialistas mais experientes e fez sua história na B.M.A.T com sua 

educação a aplicação nos seus afazeres marciais. Cabe a nós registrarmos aqui seus 

pensamentos e atributos. Parabéns Campeão !!!! 

 

Florestan Souza por ele mesmo: 

Sou uma pessoa que sempre procura evoluir, seja dentro ou fora dos 

tatames. Pego no pé de quem eu só quero o melhor e tento fazer o 

certo quando posso. Inspiro-me nas pessoas que têm mais experiência 

do que eu. 

 

Primeiramente quero parabenizá-lo pela conquista de melhor aluno de 2012 da B.M.A.T, 

e, aproveito para lhe perguntar como se sente com este nobre título ? 

R: É uma honra e confesso que desde o primeiro evento que participei prometi a mim mesmo 

que um dia eu seria o melhor aluno, só que não esperava que fosse tão “cedo”. Será muito 

difícil ter essa honra novamente, mas, se for possível, vou me esforçar pra conquistá-la de 

novo. 

 

Por várias vezes foi mencionado que a educação e cortesia eram preceitos 

imprescindíveis para futuros candidatos de melhores alunos da Brazilian Martial Arts 

Team, o que você pensa sobre isto? 

R: Sem dúvidas isso é essencial. O trabalho que as Artes Marciais, e no caso a B.M.A.T, 

proporciona é o crescimento de um Artista Marcial que inclui o crescimento como pessoa. E é 

claro, temos ótimos exemplos com os mais graduados e mais velhos na equipe. 

 

No prenúncio de Sensei Marcio não foi fácil escolher o melhor aluno da equipe, a que 

você atribui tal fato? 



R: Sinceramente eu não faço ideia. Eu só treino o máximo que consigo, respeito a todos, dou 

dicas do mesmo modo que recebo de outros, tento sempre superar os meus limites. 

 

Estar disputando a liderança com um marcialista com inúmeras qualidades como o 

Israel Lopes ( Mundo Atlético ), te coloca em destaque privilegiado, como pretende lidar 

com esta notoriedade ?   

R: Na verdade, vou continuar a fazer o que sempre fiz com o objetivo de sempre melhorar. 

Porém, não posso decepcionar o Israel e aqueles que estão sempre comigo.  

 

O que esta aquisição pode contribuir no seu futuro nas artes marciais? 

R: Só o tempo dirá, mas só me inspira a crescer sendo um exemplo.  

 

Quais são suas ambições e projetos para o ano de 2013 ? 

R: Continuar aprendendo e sempre que possível passar o meu conhecimento à outros. E quem 

sabe, conquistar o título de melhor aluno novamente. 

 

Reservo estas próximas linhas para você expressar suas ideologias e agradecimentos ? 

R: Acrescento os meus agradecimentos a todos que fazem parte dessa equipe que é uma 

família, porque são todos que fazem a B.M.A.T crescer e melhorar. Agradeço também, ao 

Lucas Andrade (atual faixa verde) a ser  o motivo de eu ter começado na equipe; usei o nome 

dele para (na época) minha mãe me deixar a praticar Kick Boxing. E aqueles que estão em 

maior convívio comigo, pois acho que não é fácil me aturar. 

Não posso deixar de comentar: será difícil, mas um dia teremos outros estilos de artes marciais 

na equipe. E podem apostar, vou tentar fazer parte delas. 
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