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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 

 

HOMENAGEM  AO  MARCIALISTA 

 

Dia 06 de julho de 2012, ficará memorialmente na lembrança de 

Sensei Marcio Machado como uma das datas mais inesquecíveis 

e marcantes na sua carreira como educador físico e 

consequentemente como cidadão brasileiro. 

 

Em reconhecimento a sua inesgotável dedicação às artes 

marciais e sua peculiaridade de promover a inclusão da 

sociedade paulistana nos esportes de luta com saúde e bem 

estar, o professor Marcio, diretor fundador da Brazilian Martial Arts Team foi indicado 

pelo delegado seccional e também candidato a vereador pelo P.M.D.B, Dr. Clóvis Araújo 

a ser condecorado pelas suas ações enaltecedores a pátria brasileira. 

 

O aludido evento foi realizado pela Associação 

Brasileira das Forças Internacionais de Paz da 

ONU ( ABFIP - ONU ) no oitavo batalhão da 

Polícia do Exército ( PE ) da cidade de São 

Paulo. 

 

Online 

Soldados do Exército Brasileiro 



Estiveram presentes inúmeras celebridades públicas como militares do mais alto 

escalão das forças armadas do Brasil, tenentes e coronéis da polícia militar paulistana e 

civis nos mais diversos segmentos da cúpula do governo estadual e municipal de São 

Paulo.   

 

A cerimonia iniciou-se com desfile da tropa do exército brasileiro ( PE ) seguindo todos 

os protocolos condizentes a imponente celebração de honra ao mérito aos 50 ilustres 

homenageados pela Forças de Paz do Brasil em 2012.  

 

Sensei Marcio Machado, faixa preta, quarto 

grau de karatê-dô e kick boxing e também 

instrutor de defesa pessoal foi condecorado 

com a Medalha Cinquentenária das Forças de 

Paz do Brasil juntamente com outros célebres 

merecedores.  

 

Dr. Clóvis Araújo foi brilhantemente condecorado com a Medalha de 

Jubileu de Prata das Forças de Paz do Brasil em virtude de sua 

incontestável colaboração para a comunidade paulistana frente sua 

atuação como delegado de polícia e pelo digníssimo caráter baseado 

nos princípios humanitários e de honestidade pública. 

 

Em seguida tivemos a apresentação da 

banda de fanfarra do exército com a 

execução de diversos hinos militares 

emocionando a todos os presentes com 

suas músicas patrióticas. 

 

 

 

Sensei Marcio esperando pela condecoração 

Fanfarra da Polícia do Exército ( PE ) 



No encerramento tivemos o pronunciamento do 

excelentíssimo presidente da ABFIP- ONU, Sr. 

Walter Mello de Vargas e outros nobres 

representantes de nossa nação, como 

comandantes e políticos da capital paulista. 

 

Todos homenageados receberam em complemento a medalha de honra ao mérito 

diploma expedito pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU    

( Organização das Nações Unidas ). 

 

Um coquetel foi gentilmente oferecido aos condecorados e convidados no recinto oficial 

do Batalhão da oitava companhia da Polícia do Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitamos para registrar a importância desta homenagem ao professor Marcio que 

legitimamente representou toda comunidade marcialista num evento de importante 

representação nacional. 

Sensei Marcio, Dr. Joaquim e Dr. Clóvis Araújo homenageado especial pela ABFIP - ONU 

Sensei Marcio com seus pais 



CURSO  TÉCNICO  DE  ARTES  MARCIAIS 

 

Visando assegurar a integridade física e de 

aumentar o repertório marcial de nossos 

alunos na classificação de thai kick boxing foi 

realizado no dia 01 de abril um curso técnico 

de artes marciais unindo duas modalidades 

de lutas distintas. 

 

 

Para tanto, dispomos de dois palestrantes que pudessem abordar os referidos temas 

com conhecimentos de causa e que conseguissem fazer o elo entre as duas disciplinas 

marciais. 

 

Sensei Valdir Americano que também é praticante de 

judô, detentor da faixa verde - 3º Kyu ficou 

encarregado pelas técnicas de queda e rolamento.  

 

Foram duas horas inteiras dedicadas aos 

fundamentos de judô. Mesmo sem conhecimento 

prévio dos alunos quanto aos movimentos 

biomecânicos dos golpes, Sensei Valdir conseguiu 

explanar com destreza as particularidades desta 

modalidade criada por Jigoro Kano. 
 

A outra parte ficou sob a tutela do Sensei Marcio Machado, faixa preta - 4º Dan, que 

ensinou técnicas valiosas de joelhadas e cotoveladas, fundamentos muito utilizados nas 

competições de K – 1 Rules e Muay Thai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos Participantes do Curso Técnico 

Sensei Valdir - Técnicas de Judo 

Alunos aprendem a cair com segurança 

Sensei Marcio Machado demonstra técnicas e artimanhas para aplicação de joelhadas e cotoveladas  



Foram inúmeras sequências e possibilidades de ataque, defesa, 

bloqueios e escapes destes golpes potentes.  

 

As aplicações são muito eficientes que podem também ser 

utilizadas como meio de defesa pessoal.  

 

 

 

 

Todos os alunos participantes receberam certificado exclusivo de participação, pelas 

quatro horas de curso, cujas noções enriquecerão ainda mais o currículo marcial de 

nossos associados. 

 

TREINO  ESPECIAL  NO  PARQUE  IBIRAPUERA 

 

Fazia tempos que não reuníamos os integrantes da Brazilian Martial Arts Team ( Time 

Brasileiro de Artes Marciais ) no arborizado e mais conhecido e frequentado parque da 

cidade de São Paulo. 

Aluna Analice Reis - CEU 



 

 Experiência remota que estava somente nas lembranças dos mais antigos marcialistas 

da equipe. E foi imbuído nestas recordações que decidimos romper os alicerces das 

academias e novamente promover um treino de kick boxing ao ar livre diante do mais 

heterogêneo público. 

 

Nesta ocasião em especial não houve a presença do diretor e 

professor da B.M.A.T Sensei Marcio Machado que por motivos 

profissionais ficou se ocupando com os afazeres do exame de 

graduação que estava por chegar. 

 

O treino ficou a cargo de seu aluno sucessor Sensei Valdir 

Americano, faixa preta - 1º Dan, que juntamente com o 

auxílio do monitor de kick boxing Alexandre Fernandes “ 

Borracha ” e dos alunos graduados Elton Soares “ Gigante 

” e Roberto Almeida que também são aspirantes a mesma 

função. 

 

Depois de uma breve reunião com os 

alunos abordando diversos assuntos 

ligados aos interesses da equipe, Sensei 

Valdir iniciou o treino com atividades 

físicas de cunho aeróbico, seguido de 

movimentos básicos de boxe e esquivas. 

Bloqueios de membros superiores 

complementaram também os fundamentos 

ligados aos conteúdos do boxe. 

 

Em seguida foi feita a junção de todos estes golpes objetivando a variedade condizente 

a todo combate.  

Outra abordagem foi os chutes inerentes à faixa azul claro 

somado a rasteira utilizada como elemento surpresa nos 

confrontos de kick boxing. Posteriormente um apanhado de 

todos os golpes e defesas foi agrupado de maneira lógica no 

contexto de um combate desta modalidade de luta. 

Borracha e Gerson - Chutes 

Eduardo e Willames - Socos 

Sensei Valdir conduzindo o treino de kick boxing 

Alexandre e Alex - Cruzado 



EXAME  FÍSICO  E  TÉCNICO 

 

Obedecendo aos critérios estipulados no estatuto da equipe para graduar os membros 

da Brazilian Martial Arts Team houve no dia 11 de maio na sala de artes marciais do CEU 

– Cidade Dutra o exame físico, técnico e teórico dos alunos convocados para se 

graduarem na modalidade de kick boxing. 

 

Cerca de 45 candidatos compareceram para serem 

avaliados pelo diretor e fundador da B.M.A.T 

Sensei Marcio Machado que detém a mais alta 

graduação com o posto de faixa preta – 4º grau         

( Yondan ). Como suplente a esta avaliação estava 

também o professor de kick boxing, faixa preta - 1º 

Dan, Valdir Americano. 

 

Inicialmente foi avaliada a condição física de cada individuo através de exercícios físicos 

pré-estipulados considerando-se o nível marcial de cada marcialista.  

 

As atividades baseada na capacidade física de 

resistência de força nos membros superiores, 

inferiores e de tronco são aplicadas ao exame como 

forma de mensurar aptidão física dos concorrentes a 

faixa de graduação. 

 

Paralelamente foram empregadas as provas teóricas aos candidatos a faixa vermelha e 

azul escuro afim de verificar os conhecimentos acadêmicos de kick boxing baseado nos 

conteúdos didáticos da apostila oferecida a cada formando. 

 

Em seguida iniciaram-se as temidas avaliações 

técnicas dos kick boxers que em grupo de 6 

pessoas foram sendo avaliados pelos professores 

que atentamente observavam a destreza dos 

alunos. Todos os fundamentos técnicos ligados à 

Sensei Marcio e Valdir pontuando as notas 

Candidatos a Faixa Azul Claro 

Expectativas dos alunos Faixa Azul Claro 



modalidade de acordo com a graduação foram abordados e por fim um combate entre 

eles foi realizado como complemento avaliativo. 

 

As notas foram seriamente atribuídas aos candidatos que 

somadas juntamente com as apresentações de combate no dia da 

colação de grau perfazem a nota final.  

 

Além disso, é julgado as avaliações disciplinar, frequência em aula e motivação como 

caráter avaliativo na formação do marcialista. 

 

 

 

São considerados as performances em aula durante o período de transição de faixa 

como fator determinante para convocação e valores de notas. 

 

O intuito deste ajuizamento é verificar o nível de habilidade marcial que o 

aluno possui para saber se o mesmo se encontra apto ao posto 

hierárquico conferido pela nossa entidade de lutas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Florestan Sousa 

Giovanna, Renato, Sensei Marcio e Kauê 

Avaliação de condicionamento físico Alunos da B.M.A.T – participantes do exame 



DEFESA  PESSOAL  URBANA 

 

Frequentemente estamos introduzindo nos festivais de nosso 

Exame de Graduação apresentações de defesa pessoal com o 

instrutor Marcio Machado com a participação especial do Sensei 

Valdir Americano. 

 

Já foram exibidas recentemente técnicas de defesa contra ataques de socos e chutes 

onde o público do CEU – Cidade Dutra deslumbrou-se com a destreza de nossos 

professores marciais. 

Desta vez, Sensei Marcio decidiu ir mais além criando uma 

exposição de defesa pessoal urbana contra ataques de armas 

brancas e de fogo. Inicialmente foram apresentados resguardos 

contra agressão de porrete em diversos ângulos de ataque 

ofensivo. 

 

Logo em seguida, foram utilizadas 

técnicas de bloqueios contra faca, onde a 

possível vítima inibia a ação do agressor 

lhe conferindo também a remoção do 

objeto perfurante e cortante.  

 

Finalizando tivemos a técnica de desarmamento de arma de fogo, feito com muita 

maestria e competência pelo instrutor Marcio, pois este sempre se assegurou de sua 

integridade fator primordial na defesa do ser humano. 

 

 

Exame de Graduação 

CEU - Maio - 2012 
Defesas Especiais contra faca 

Reações rápidas de desarme de arma de fogo 



 

 

 

 

 

 

Todas as apresentações foram minuciosamente estudadas para que sempre o defensor 

estivesse em situação de segurança e em condições de contra-ataque, pois este 

decisivamente sempre tomava posse da arma em questão. 

 

A defesa pessoal é praticada em treinamento militar de guerra, pelas polícias civil, militar 

e federal, seguranças particulares e pelo cidadão que aflito pela violência das grandes 

cidades busca um método eficaz de se proteger quando esta possibilidade existir. 

 

 

O Self Defense Urban trata-se de um conglomerado de técnicas marciais de diferentes 

modalidades de luta, que objetivam resguardar a integridade física do indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sequência de Defesas – Arma de Fogo 

1 2 
3 4 

Bloqueio contra ataque de porrete ( Bastão ) 



Sensei Marcio Machado estudioso de artes marciais há muitos anos e que já praticou 

diversas modalidades de luta como karatê-dô, capoeira, kick boxing, taekwondo, boxe e 

kobu-dô, vêm desenvolvendo métodos de defesa pessoal baseado nos conteúdos já 

existentes criado por vários mestres marciais e somados a sua própria experiência nas 

atividades de combate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro a usufruir de tais conhecimentos é o professor de kick boxing, faixa preta - 1º 

Dan, Sensei Valdir que rotineiramente vem treinando com Marcio para obter a titulação 

de instrutor de defesa pessoal certificado pela Brazilian Martial Arts Team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self Defense Urban na Brazilian Martial Arts Team 
 

Montada após cambalhota seguida de dois socos no rosto 



AULÃO  DE  KICK  BOXING 

 

Visando o aprimoramento técnico dos integrantes da 

Brazilian Martial Arts Team uma série de aulas de kick 

boxing foi realizada nas academias filiadas à equipe. 

 

Além do desenvolvimento técnico estes encontros marciais promovem a integração dos 

membros da B.M.A.T, pois várias etiologias sociais estão presentes num mesmo 

ambiente com os mesmos propósitos marciais. 

  

A primeira aula foi na Academia Fitness Plus onde um 

número de aproximadamente 40 marcialistas foi 

beneficiada pelas orientações dos professores Marcio e 

Valdir, ambos faixa preta. 

 

Após um motivado aquecimento corporal já 

nos fundamentos do kick boxing os alunos se 

dispuseram em colunas frente aos 

aparadores de chutes e socos para desferir 

os diferentes golpes desta modalidade 

marcial americana. 

 

Kick boxers empolgados desferiram chutes e socos potentes sem se importar com o 

cansaço físico presente. 

 

Praticantes de outras modalidades da academia pararam seus treinos para assistir os 

combates realizados entre os integrantes da equipe, inclusive entre as mulheres que 

graciosamente lutam entre si. 

 

 

 

 

Chute Semi Circular Lateral 

Socos na Makiwara de madeira Fundamentos de boxe 

Academia Fitness Plus 



 

 

 

 

 

Um dos combates mais acirrados que houve foi de Sandro “ Creatina ” da academia 

Mundo Atlético com Júnior Cardoso conhecido como “ Só Boxe ” da academia Pedro 

Gym. 

 

No dia 05 de abril, quinta-feira, foi à vez da academia Olimpus 

em Diadema tremer com a demanda de alunos da Brazilian 

Martial Arts Team que compareceram no aulão de kick boxing. 

 

As mulheres estiveram presentes em número expressivo, o que permitiu novas 

possibilidades de treino para elas. 

 

Técnicas de boxe, esquivas e bloqueios perfizeram o conteúdo da aula, somadas aos 

fundamentos da classificação de Thai Kick Boxing ou K-1 Rules, que incluem joelhadas 

e as temidas cotoveladas. 

 

 

 

 

 

Sensei Marcio coordenou o treino sempre com o auxílio do professor Valdir, que juntos 

extraíram ao máximo a potencialidade de cada aluno presente ao treino. 

 

Os marcialistas mais experientes foram incumbidos de auxiliarem os novatos nos 

treinos de sombras. Coube também um treinamento especial baseado na didática dos 

karatecas com calejamento corporal e de socos na Makiwara. Até mesmo para os alunos 

mais antigos não foi fácil aguentar um treino tão doloroso. 

 

Elton Gigante  Vs  Gabriel Garcez Treino de Calejamento com bastão 

Abdominais 

Academia Olimpus - Diadema 



Finalizando esta excepcional aula Sensei Valdir conduziu uma série de abdominais 

compreendendo aproximadamente 12 tipos diferentes, sem qualquer interrupção entre 

eles, foi de arrebentar !!! 

 

Quinze dias após, na véspera de feriado de 

Tiradentes novo encontro dos alunos da B.M.A.T no 

templo dos guerreiros da academia Mundo Atlético 

referencia dos gladiadores do kick boxing. 

 

Nesta ocasião conseguimos reunir cerca de quase 50 alunos entre participantes e 

presentes, e, com o comparecimento de todas as academia filiadas á equipe 

representadas naquele sublime momento pelos seus alunos. 

 

 

 

 

 

 

Depois de uma conversa rápida sobre as diretrizes do Exame de Graduação o professor 

de educação física e faixa preta Sensei Marcio iniciou o treinamento alternando 

exercícios físicos com as técnicas utilizadas nos confrontos de boxe. 

 

A sala de artes marciais ficou pequena diante do enorme 

público e da motivação de nossos marcialistas. Assim que 

todos estavam corporeamente aquecidos o treino se 

intensificou com a utilização de aparadores de chutes, luvas de 

foco e saco de pancadas.  

 

Em seguida Sensei Marcio pediu para que todos se 

municiassem de seus protetores bucais e luvas de boxe 

para os esperados combates entre os vários lutadores da 

B.M.A.T. 

 

Sensei Marcio iniciando o aquecimento 

Pisão Frontal no aparador de madeira Edimar aluno da Ac. São Jorge 

Maria de Lourdes - 3° Kyu 

Simone Neves – Faixa Azul Claro 



Um enorme círculo humano foi feito e no interior destes, dois alunos se confrontavam 

em uma das 5 disciplinas de lutas que envolvem o kick boxing, sempre sobre a 

mediação do único árbitro oficial da Brazilian Martial Arts Team Sensei Valdir Americano 

( Faixa Preta - 1º Dan ). 

 

 

 

 

 

Foram inúmeros os duelos entre os kick boxers, inclusive das mulheres e crianças que 

compõe a equipe. 

 

 

 

 

 

Totalizamos três horas de treino com muito entusiasmo e companheirismo, foi um 

encontro marcante para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar fomos saciar nossa fome e reforçar nosso vínculo de amizade na 

tradicional pizzaria Via Carlo 10, local frequente dos encontros dos marcialistas da 

família da B.M.A.T. 

  

 

Ziad Mourad – Joelhada Frontal Luan Ramos – Aluno da Mundo Atlético 

Rogério Molina  Vs  Rogério Oliveira Combate – Full Contact 

Gislene Vieira – Aluna CEU Aulão presença de quase 40 alunos 



EXAME  DE  GRADUAÇÃO 

Por Marcio Machado 

 

O magnífico teatro do CEU – Cidade Dutra foi novamente o templo das artes marciais na 

zona sul de São Paulo. A Brazilian Martial Arts Team presidida pelo professor Marcio 

Machado e secretariada pelo Sensei Valdir Americano realizou um belíssimo espetáculo 

ao público que lotou as 450 confortáveis poltronas do anfiteatro. 

 

 

 

 

 

 

 

Colaram grau em diferentes níveis marciais 47 formandos representados pelas diversas 

academias filiadas à B.M.A.T. Tivemos apresentações de kata na modalidade de karatê-

dô e inúmeros combates de kick boxing em suas diversas disciplinas de luta. 

 

Há convite de nossa equipe estiveram presentes 

numerosos mestres, professores e praticantes 

de artes marciais como capoeira, jiu jitsu, judô, 

karate, kung fu, ju jitsu, muay thai e boxe chinês, 

bem como atletas do fisiculturismo e do 

powerlifting nacional que prestigiaram nossos alunos com sua nobre presença. 

 

Todos os formandos foram apresentados e 

condecorados pela sua nova graduação marcial 

simbolizada pela sua faixa e pelos diplomas que 

foram entregues orgulhosamente pelo diretor da 

equipe Sensei Marcio Machado.  

 

Apostilas e Diplomas 



Após serem oficialmente graduados e receberem apostilas e carteiras de associado foi 

executado o hino nacional brasileiro em respeito a nossa pátria amada.  

 

 

 

 

 

O primeiro a se apresentar foi Bruno Marques da Academia do Jacaré com a exibição do 

kihon kata e que mais tarde retornou para executar o Pinan Nidan. 

 

Luan Ramos não deu chance para seu oponente da academia São Jorge Alef Pereira que 

a todo o momento teve que se proteger dos golpes desferidos pelo seu companheiro de 

luta. 

 

Julival Santana e Eucigleide Teixeira ambos os alunos do CEU, 

não contiveram seu entusiasmo e partiu rumo à luta franca. 

 

As principiantes Mirtes e Bia surpreenderam a todos trocando socos entre si, quando na 

verdade esperávamos uma luta mais amena por parte das kick boxers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Rodrigues da academia Mundo Atlético impôs dificuldades á Alex Gonzaga da 

Fitness Plus que lutaram na classificação de thai kick boxing. 

 

Em seguida houve a apresentação de kata com Gabriel Coltro 

que realizou os dois katas inerentes a sua graduação como 

karateca. 

 

Eucigleide  Vs  Julival 

Alef  Vs  Luan Gabriel Coltro Alex  Vs  Henrique 

Auditório lotado 



Rafael Nassif em sua significativa melhora no kick boxing não poupou Vinícius Gennaro 

que após tomar um soco direto no rosto solicitou ao arbitro Osmarino “Mineiro” pelo 

abandono ao combate. 

 

Pasmo ficou Alexandre Neves e Reinaldo quando ficaram 

sabendo do confronto entre os mesmos, visto serem amigos 

de academia. Foi um combate bastante técnico em low kicks. 

Destaque para apresentação de Reinaldo Almeida que fez 

uma inovadora entrada ao palco com movimentos 

coreografados ao som da banda AC/DC. 

 

Fátima Moraes da Olimpus Academia confrontou-se com Analice Reis do CEU – Cidade 

Dutra sem temer a graduação mais elevada de sua oponente, foi uma luta bastante 

disputada. 

 

Lucas Souza fez sua apresentação do kata Geksai Dai Ni com 

muita competência. 

 

A cada exame Alexandre Gomes da Pedro Gym se sente mais encorajado e desde então 

parte para cima de seus colegas adversários trocando socos e chutes e desta vez foi 

Eduardo Feliciano que teve que lutar com ele. 

 

 

 

 

 

Ricardo Chagas e Rodrigo Ferreira perfizeram uma luta equilibrada mesmo porque estes 

alunos têm característica muito semelhante de combater. Parecia um espelho do outro. 

 

Após este combate vídeos dos trabalhos realizados pela Brazilian Martial Arts Team 

foram projetados no enorme telão do teatro para todo o público presente. 

 

Reinaldo  Vs  Alexandre 

Fátima  Vs  Analice Edimar  Vs  Omar Eduardo  Vs  Ale Gomes 



Logo em seguida tivemos a exuberante apresentação de 

defesa pessoal com desarmamento de arma branca e de 

fogo pelo Sensei Marcio Machado, faixa preta, 1º Grau em 

Self Defense.  

 

A exibição contou novamente com a participação especial do 

professor faixa preta de kick boxing e faixa verde em judô Valdir 

Americano. Foram momentos de muita aflição visto o perigo 

eminente que este tipo de treinamento exige. 

 

No decorrer houve a luta dos alunos Mateus do CEU e da academia São Jorge, que 

podemos a partir de hoje assinalar como sinônimo de talento mirim, os dois cujo nome é 

idêntico levantaram a galera com uma mostra de boa luta entre dois pequenos kick 

boxers infantis....nas palavras do público...foi lindo !!! 

 

O cantor sertanejo Edimar e o musculoso Omar travaram um combate de peso na 

disciplina de low kicks, que significa chutes baixos. 

 

Desta vez Kauê Macruz da academia Ação e Expressão não 

suportou a pressão de Rogério Molina que a todo tempo 

partia para cima desferindo os mais diversos socos.  

 

 

Marcio Dias Machado de 9 anos filho do Sensei Marcio apresentou o kata Pinan Shodan 

no estilo Shorei Ryu, encantando seu pai e os parentes que prestigiavam o evento. 

 

 

 

 

 

Marcos Furtado empolgadíssimo como sempre criou sérias dificuldades a Gabriel 

Santos da academia Mundo Atlético que teve que se desdobrar para não ter maiores 

prejuízos. 

Marcio Dias 

Marcos Furtado  Vs  Gabriel Santos 
Kata Pinan Shodan 



 

Depois aconteceu um dos mais acirrados combates entre Gabriel Garcez da Sport Mix e 

Israel Lopes a “porrada” comeu solta entre os lutadores. 

 

Sorte não teve Giovanna Oliveira que teve que confrontar 

com a experiente Analice, em decorrência da ausência de 

sua oponente Simone Neves que se machucou dias antes do 

evento. Mesmo assim, Giovanna foi guerreira indo para um 

combate em grau de igualdade. 

 

Marcinho voltou novamente para apresentar outros dois katas necessários para 

aquisição da faixa amarela, 7º Kyu. No término de sua apresentação ele declarou suas 

ambições em seguir os passos do pai como karateca. 

 

Apesar da discrepância de idade Edson Pereira suportou muito bem o confronto com o 

adolescente João Lopes. 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das lutas mais esperadas foi de Analice e Gislene Vieira, alunas do CEU – Cidade 

Dutra, os ânimos estavam exaltados entre elas, era uma golpeando a outra com 

veemência, o público chegou acreditar que um nocaute feminino pudesse acontecer a 

qualquer momento....outro confronto entre elas é esperado por todos nós. 

 

Roberto Almeida da academia Pedro Gym, graduado na 

faixa azul escuro lutou com Ziad Mourad do mesmo 

núcleo de treinamento que no mesmo dia estava 

aniversariando. 

 

 

Gabriel Garcez Vs  Israel Lopes 

Edson Pereira Vs  João Lopes Kick Boxing – Full Contact 

Sorteio de Prêmios ao público 



Da mesma forma que o evento anterior Sensei Marcio Machado, 4º Dan de karatê-dô e 

Kick Boxing fez uma temida apresentação de quebramentos utilizados nos treinamentos 

dos mais experientes karatecas. 

 

Desta vez ele inovou promovendo diversos quebramentos em blocos de cimento com 

aproximadamente 4,5 quilos cada utilizando o cotovelo, punho e joelho. A plateia 

aplaudiu o feito que pode ocasionar sérias consequências danosas ao osso, articulação 

e músculo. 

 

 

Depois foi a vez de Rogério Oliveira e Ziad Mourad se confrontar, ambos proporcionaram 

uma apurada exibição técnica, porém faltou um pouco mais de potência nos contatos. 

 

Alexandre Neves retornou para agora se deparar com 

Florestan Sousa, conforme esperado foi um combate 

brilhante de muita “trocação” entre os lutadores, fica 

difícil mensurar a quantidade de socos e chutes que 

cada um golpeou o outro. 

 

Finalizando o evento tivemos o “quebra” entre Sandro 

Heliodoro vulgo Creatina com o tímido mais não temeroso 

Willames Silva. Já na apresentação individual deles ao adentrar 

ao tatame pudemos ter a certeza do alvoroço que estava por 

começar. 

 

Assim que Sensei Valdir árbitro deste duelo de kick boxers relatou as regras, o gongo 

tocou e Creatina imediatamente partiu desvairadamente a socos para cima de Willames 

que calmamente bloqueou os potentes golpes de seu oponente.  

 

Florestan  Vs  Alexandre 

Ziad Mourad Vs  Rogério Oliveira 



Peculiar as suas características de lutar, Willames do CEU – Cidade Dutra se manteve 

sereno e suportou bem a coação imposta inicialmente por Sandro. Porém tudo mudou, 

Willames começou a aplicar seus dolorosos chutes baixos na coxa de Creatina que 

tentou revidar sem sucesso. Após minar a truculência de Sandro seu amigo adversário 

ditou todo o combate acertando socos e chutes que não só nocautearam Creatina em 

respeito ao colega de equipe e por piedade a quem mal conseguia sequer caminhar. 

 

Realçamos a qualidade técnica de Willames Silva que 

no final do ano deverá se graduar com a faixa 

vermelha, 5º Kyu, e também a bravura de Sandro 

“Creatina” Heliodoro, sendo estes os dois lutadores 

mais casca grossa da Brazilian Martial Arts Team. 

 

Diante de momentos de muita adrenalina e alegria esperamos que 

o dia 20 de maio de 2012 fique registrado no pensamento dos 

alunos da B.M.A.T como uma das datas mais importantes na vida 

destes marcialistas que a cada dia incorporam os fundamentos e 

princípios das artes marciais. 

 

 

Em janeiro de 2013 nos encontraremos novamente para juntos celebrarmos novas 

sensações de êxtase e contentamento no Exame de Graduação Especial do Time 

Brasileiro de Artes Marciais – B.M.A.T. 

Bons Treinos...e até Lá... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria da B.M.A.T. 

CEU – Cidade Dutra – São Paulo 
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GLÓRIAS  AO  MELHOR  COMBATE 

 

Destacamos a brilhante apresentação do combate feito pelos 

pequenos kick boxers da Brazilian Martial Arts Team no último 

Exame de Graduação. 

 

Matheus Nassif ( 8 anos ) do CEU – Cidade Dutra e Mateus Peres ( 10 anos ) da Academia 

São Jorge deslumbraram o público com uma emocionante e excitada luta de kick boxing 

na classificação de Full Contact. 

 

Os convidados ficaram extasiados com a coragem e performance dos dois garotos que 

com muita competência conseguiram promover o melhor combate da tarde. 

 

Todos os presentes ao evento torceram freneticamente durante todo o transcorrer da 

luta através de palavras de incentivo. Ambos foram amplamente aplaudidos. 

 

Parabéns aos dois alunos que com muita qualidade conseguiram escrever seus nomes 

no hall da fama da B.M.A.T.... 

 

Oss. 

 



A  ARTE  DE  QUEBRAR  OBJETOS  COM  O  CORPO 

 

Há décadas que uma minoria de marcialistas extremamente bem 

treinados vem fazendo exibições de quebramento de diversos 

objetos como telhas, madeiras, tijolos, barras de gelo e outros 

artefatos. 

 

Estas apresentações surgiram dos treinos restritos no dojô como 

forma de fortificar os golpes de marcialistas de diferentes artes 

marciais. O termo quebramento cujo nome nipônico é “ 

tameshiwari ” é realizado com as mãos vazias.  

 

Este procedimento é utilizado principalmente pelos 

karatecas que sempre ignoram sua limitação e buscam 

potencializar seus golpes marciais colocando a prova sua 

supremacia. 

 

Nos últimos dois exames de graduação tivemos a 

apresentação de quebramentos com o diretor da B.M.A.T 

professor “ Sensei ” Marcio Machado que fundamentado 

nas respectivas técnicas quebrou 4 telhas francesas num 

único golpe “ Oi Seken Tzuki ” - soco direto com o punho em janeiro deste ano. 

 

11 anos de Faixa Preta 

4° Dan ( Yondan ) 

Técnica apurada para quebrar objetos – Concentração e muito Kime 



Recentemente houve uma sensacional mostra de tameshiwari onde Sensei Marcio 

inovou quebrando blocos de cimento com 10 centímetros de espessura com 

aproximadamente 4,5 quilos cada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando partes do corpo como punho, cotovelo, mão e joelho ele quebrou os blocos 

um de cada vez diante do público que lotava o teatro do CEU – Cidade Dutra. 

 

Atualmente Sensei Machado se prepara para no próximo festival marcial da Brazilian 

Martial Arts Team surpreender a todos com novos quebramentos de objetos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shutô – Mão em espada Hizagashira – Joelhada 



NOSSA  GRATIDÃO 

 

Conforme vínhamos anunciando estamos premiando o membro 

da B.M.A.T que tem levado o maior número de expectadores nos 

exames de graduação que realizamos semestralmente nas 

dependências do CEU – Cidade Dutra. 

 

O objetivo deste ato é recompensar publicamente o aluno que colaborou com a equipe 

através do convite feito a familiares e amigos para prestigiarem os marcialistas da 

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

 

E novamente o ganhador foi Roberto Almeida da Academia Pedro Gym, que conseguiu 

totalizar o número de 14 convidados que vibraram com as inúmeras apresentações 

marciais de alunos e professores.  

 

Registramos nosso profundo agradecimento ao Roberto que 

não só arrematou o prêmio como também entendeu nossa 

necessidade de divulgar a equipe e a satisfação de ver a imensa 

massa humana que lotou o teatro no dia 20 de maio. 

 

Outros alunos também colaboraram trazendo números expressivos de expectadores, 

portanto segue nosso obrigado especial à: Eduardo Feliciano ( CEU ), Alex Gonzaga        

( Fitness Plus ), Bia ( CEU ) e Rogério Molina ( São Jorge ) que por muito pouco não 

conquistaram a primeira colocação. 

 

Agradecemos também a todos os alunos da B.M.A.T que 

contribuem com a expansibilidade da equipe divulgando-a através 

do uso de camiseta, do adesivo autocolante, dos vídeos da equipe, 

das fotos postadas nas redes sociais e pela difusão verbal aos 

colegas. 

Juntos alcançaremos nossas metas e indubitavelmente todos 

serão favorecidos pelo sucesso da Brazilian Martial Arts Team. 

                 Muito Obrigado por nos ajudar !!! 

Roberto Almeida 

Faixa Azul Escuro - 4° Kyu 

Monitor de Kick Boxing 



A  TRAJETÓRIA  PARA  A  ALMEJADA  FAIXA  PRETA 

 

Através da pratica da capoeira Valdir conheceu a academia Iron Master que na ocasião 

era de propriedade do professor de educação física 

Marcio Machado onde havia aula desta modalidade 

genuinamente brasileira. 

 

Diante do interesse de melhorar sua performance 

física Valdir decidiu treinar musculação e escolheu a 

Iron Master como sua academia de treino, pois ela era 

destaque pelos excelentes aparelhos e por formar 

atletas de competição. 

 

É verdade que seguindo os passos de seu professor, Valdir chegou a treinar 

levantamento de peso conseguindo sagrar-se vice-campeão paulista e brasileiro no 

levantamento terra, na categoria até 62,5 kg de peso corporal pela Confederação 

Brasileira de Powerlifting.  

Logo depois se rendeu aos treinos de artes marciais mais 

especificamente o kick boxing, onde Sensei Marcio 

lecionava para alguns alunos em caráter particular. 

 

Mesmo encontrando inúmeras dificuldades para se adaptar 

aos gestos técnicos da modalidade e principalmente para 

confrontar-se com os alunos mais experientes, Valdir 

persistiu seguindo os difíceis treinos do exigente professor 

se enquadrando entre seus companheiros “ casca grossa ” 

de treino. 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Brasileiro 

de Levantamento Terra 

Rio de Janeiro - 2006 A espetacular Academia Iron Master  



Anos se passaram e merecidamente foi conquistando suas faixas de dangai até se tornar 

faixa preta em 2008. 

 

Agora com mais experiência e diante da pré-

convocação de seu catedrático professor 

Marcio Machado, Sensei Valdir estará no fim do 

ano sendo promovido ao segundo nível na 

hierarquia de faixa preta, com a graduação de 

2º Dan ( Nidan ). 

 

Certamente esta certificação lhe dará mais estimulo para seguir adiante no seu trabalho 

frente aos alunos de kick boxing da equipe, além de lhe conferir o reconhecimento pela 

sua dedicação e habilidade técnica nesta luta originariamente americana.  

 

 

 

Valdir recebendo a Faixa Preta - 2008 



AJUDA  MÚTUA  

 

A cada exame de graduação que realizamos procuramos inovar na 

dinâmica do evento no intuito de agradar aos formandos e 

convidados que nos prestigiam através de sua maciça presença. 

 

Para conseguirmos tais feitos reuniões periódicas são realizadas com 

os membros da diretoria da B.M.A.T e orientações são 

categoricamente transmitidas ao corpo de Staff que voluntariamente nos ajudam na 

organização desta nobre cerimônia marcial. 

 

No comando deste arrojado evento esportivo está o diretor 

da equipe Marcio Machado e conjuntamente a ele prestando 

toda assessoria o secretário de esportes da B.M.A.T 

professor Valdir Americano. 

 

Evidente que para suprir toda necessidade organizacional de um festival desta dimensão 

outras pessoas nos auxiliam para um bom andamento da festa, e ultimamente temos 

sido agraciados pelo ótimo desempenho dos colaboradores: Alexandre Fernandes            

( Borracha ), Elton Soares ( Gigante ), Lucas Ribeiro, Vitória Viviane ( Bebê ), Roberto 

Almeida, Júnior Cardoso ( Só Boxe ), Lucas Bastos e os colegas Emerson Souza              

( Iogurte ), Gerson Augusto e Nataline Rubin. 

 

Com o empenho de todos temos conseguido 

lograr êxito em nossos objetivos festivos, 

pois estamos merecidamente sendo 

elogiados pelos dirigentes de outras 

entidades esportivas de luta, pelos 

convidados e especialmente pelo nosso 

maior patrimônio nossos alunos. 

 

Trabalho em equipe estas são as palavras 

 para o Sucesso !!! 



ALIMENTANDO  A  CIDADANIA  

 

Considerando as dificuldades de inúmeras entidades assistenciais frente à realidade 

brasileira, nossa equipe de lutas vem no decorrer de sua existência colaborando através 

de seus alunos com doações de mantimentos no intuito de amenizar a carência destes 

seres humanos mais desfavorecidos. 

 

Em todos os Exames de Graduação realizados pela Brazilian Martial Arts Team temos 

arrecadado alimentos não perecíveis que são doados a entidades filantrópicas 

cuidadosamente selecionadas, cujo objetivo é a recuperação e apoio as crianças 

carentes vitimas de maus tratos ou abandonadas pelos seus pais.  

 

E foi baseado nestes princípios humanitários de nossos membros que no último evento 

esportivo da equipe, conseguimos arrecadar a importante quantia de 150 quilos de 

alimentos que foram orgulhosamente entregue a SOBEI – Sociedade Beneficente 

Equilíbrio de Interlagos que ampara diversas crianças em regime de creche em período 

integral. 

 

Continuaremos cooperando nas questões sociais, pois as artes marciais não pode se 

render apenas aos treinamentos físicos como fonte de elevação espiritual, temos 

efetivamente que contribuir com as pessoas que nos acercam ajudando-as e literalmente 

alimento-as em seu sonho de um mundo melhor e mais igualitário. 

 

As pessoas que desejarem estender sua contribuição seguem abaixo os dados 

referentes à última entidade beneficiada:  

SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos 

Av: Rubens Montanaro de Borba, 477 – Cidade Dutra 

Fone: 5668-6401 – Site: www.sobei.org.br 

 

Só a participação cidadã é capaz de mudar o país. 

( Herbert José de Souza – Betinho, Sociólogo, Ativista ) 


