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Para um perfeito aprendizado de nossos associados dispomos constantemente de 

mecanismos que visam complementar as convencionais aulas de artes marciais 

realizadas nas academias filiadas à Brazilian Martial Arts Team. 

 

Estes procedimentos adotados 

contribuem para a formação técnica de 

nossos alunos além de promover a 

integração e socialização dos inúmeros 

marcialistas distribuídos nos 9 núcleos 

de treinamento da equipe. 

 

Neste ano de 2014 tivemos o primeiro encontro, que datou do dia 13 de março, realizado 

na Academia Oxy Fitness sob a coordenação do professor Marcio Machado - 4° Dan com 

o apoio do Sensei Valdir Americano - 2° Dan em kick boxing. 

 

A aula especial com duração de quase duas horas contou 

com a participação de 53 alunos imbuídos no mesmo 

propósito que é a confraternização e a exaltação das artes 

marciais em todos os seus âmbitos. 

 

Foram executados diversos exercícios físicos e 

técnicos nas mais variadas dimensões, afim de 

proporcionar ganhos e experiências inigualáveis.  

 

Certamente o maior proveito deste encontro tenha sido a conexão amigável estabelecida 

entre os artistas marciais, pois a energia positiva que reinava no local transcendia a 

figuração de um treino físico. 

 

Em breve estaremos realizando outros encontros conforme 

cronograma que será divulgado em breve via e-mail. 

 

Conforme vocês puderam perceber estamos empenhado no culto a saúde e bem estar 

dos alunos da B.M.A.T., portanto reserve seu dia para grandes emoções. 



 

 

Os alunos da Brazilian Martial Arts Team são constantemente 

analisados durante seus treinos de artes marciais. Nossos 

professores ficam atentos para seu desenvolvimento humano nos 

aspectos cognitivo, motor e social, pois nosso objetivo é verificar 

seu progresso e garantir que suas carências sejam amenizadas ou 

suprimidas. 

Assim que eles conseguem superar suas 

deficiências e aperfeiçoam suas habilidades 

técnicas são convidados através de oficio a 

participarem de nosso exame de graduação que 

tem como objetivo validar suas qualidades 

pessoais. 

 

 

 

 

 

 

Fica a critério do artista marcial convocado decidir por sua participação em nosso 

processo avaliativo de artes marciais. Em caso afirmativo ele será submetido a alguns 

protocolos avaliativos de acordo com sua desenvoltura e vivência marcial. Importante 

ressaltar que não impomos obrigações, cabendo a nós dirigentes técnicos reconhecer 

as mutações ocorridas e promover sua ascensão. 

 

 

 

 

 

Profs. Valdir e Marcio 

Técnicas de Chutes – Faixa Azul Claro 

Prova Teórica – Kick Boxing Estudo das Artes Marciais 

Alunos de Karatê-do – B.M.A.T. Avaliação Técnica de Boxe 



Para mensurarmos sua evolução dispomos de alguns experimentos que visam certificar 

sua maturação marcial. Sendo assim, o aluno é exposto a um teste de aptidão física, 

onde deverá executar tarefas locomotoras em quantidades estipuladas de acordo com 

sua graduação. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente faz um exame técnico cujo conteúdo baseia-se nos golpes inerentes a 

sua experiência marcial. Graduandos que se destinam ao nível intermediário realizam 

uma prova teórica com a finalidade de verificar seus conhecimentos frente a sua 

modalidade de luta. 

 

 

No transcurso das análises diárias de treino o professor atenta para a postura do aluno 

nos quesitos respeito, disciplina, cordialidade, empenho e frequência em aula, sendo 

estes requisitos de suma importância para sua real promoção nas artes marciais. 

 

Para a Brazilian Martial Arts Team tão 

importante quanto a evolução técnica do 

aluno é seu progresso no processo de 

ensino-aprendizagem de modo a respeitar 

seu próprio desenvolvimento, sem cobranças exacerbadas de pleno 

domínio técnico, pois acreditamos que através de uma orientação 

apropriada e particularizada conseguiremos atingir o resultado 

esperado que é a enriquecimento humano do praticante através das 

artes marciais 

Bilac ( Arena Vital ) e Jeff ( CEU ) Crys Arruda e Izabela Ventura 

Eric e Renan – Oxy Fitness Alessandra e Stephanie Alunos de Karatê do Sensei Marcio 



 

 

Os alunos da Brazilian Martial Arts Team aprovados nas avaliações física, técnica e 

teórica estiveram no dia 13 de abril no suntuoso anfiteatro do CEU – Cidade Dutra com 

capacidade para 500 pessoas. 

A diretoria da B.M.A.T através de seu diretor Sr. Marcio 

Machado organizou um belíssimo festival marcial afim de 

condecorar com a colação de grau os artistas marciais nas 

modalidades de Karatê-Do, Kick Boxing e Defesa Pessoal 

Urbana. 

 

Cerca de 55 alunos participaram diretamente do evento que contou com o brilhantismo 

destes dedicados alunos nas 25 apresentações. 

 

O professor Marcio entregou 

as respectivas faixas de 

graduação e diplomas aos 

marcialistas representativos 

das 9 academias que 

atualmente compõe a equipe. 

 

Logo depois foram anunciados os alunos que foram escolhidos para os combates de 

Kick Boxing nas classificações de light contact, full contact, low kicks e thai kick boxing 

( K -1 Rules ). 

 

Todas as formandas do sexo feminino foram homenageadas cabendo um preito especial 

á aplicada aluna da Academia Arena Vital, Simone Neves. 

 

Além da presença marcante de familiares, amigos e 

admiradores dos esportes de combate, tivemos a 

ilustre presença de renomados professores e mestres 

das artes marciais nas modalidades de Kung Fu, 

Ninjutsu, Karatê, Jiu Jitsu e Taekwondo. 

 

Marcio – Fundador da B.M.A.T. 

Colação de Grau dos alunos da Brazilian Martial Arts Team 

Prof. Marcio entregando os diplomas 



 

 

 

 

 

 

Iniciamos com o combate entre o aluno Julio Silvino e Gustavo Caldas que 

demonstraram através de seus golpes que é possível se obter qualidade técnica mesmo 

com pouco tempo de treino. 

 

Erik Maceu e Renan Abram ambos alunos matriculados na 

Oxy Fitness se exibiram com ótima destreza.  

A primeira apresentação de karatê foi do carateca mirim da 

academia São Jorge, Henrique Nunes de apenas 7 anos. 

 

Robson Almeida da Academia Arena Vital não deu a menor chance para seu oponente 

Diego Lima golpeando-o sem parar com exímia técnica de boxe e chutes. 

 

Depois tivemos o combate feminino entre as alunas Simone Neves e 

Elaine Teodoro que lutaram em grau de igualdade respeitando-se 

durante todo o transcorrer da luta. 

 

Bruno Bittencourt da Academia do Jacaré exibiu os katas Pinan Nidan e Pinan Shodan 

do estilo Shorei Ryu. 

 

Peleja difícil foi de Milton Vieira e Caio Oliveira 

ambos lutadores peso pesado, pois os socos 

eram bastante vigorosos. Milton chegou a 

desferir inúmeros golpes impedindo a ação de 

Caio, que mesmo assim não se intimidou 

aplicando um forte direto quase levando Milton a 

lona. 

 

Simone Neves – Ac. Arena Vital 

Alunas da B.M.A.T recebendo homenagem representada por rosas 

Caio e Milton luta de peso pesado 



Charmosas foram as artistas marciais 

Alessandra Lins e Stephanie Arruda que 

exibiram sua suprema técnica marcial 

com muita responsabilidade e encanto. 

Uma beleza de combate entre mulheres. 

 

Jeff Paulino do CEU não teve muita sorte 

acertou um chute em Bilac Melo que imediatamente bloqueou-o contundindo o pé de seu 

opositor, impedindo que o mesmo se desenvolve-se plenamente na luta. 

 

 

 

 

 

Depois de graduados pelo professor Marcio, os alunos Valdir e Elton ( Gigante ) fizeram 

uma demonstração simulada de defesa pessoal urbana. 

 

Pequenas no tamanho, más grande na diversidade técnica, 

Tatiane Pavanello (Hello Kitty) e Deijane Moreira travaram uma 

luta excepcional com muita desenvoltura. 

 

Jean Ferreira aluno de karatê apenas comprovou seu enorme talento diante do público 

do teatro, pois trata-se de um garoto de 13 anos com extrema habilidade. 

 

Henrique Rodrigues ficou irado com seu oponente Ricardo 

Chagas que durante todo o combate insistiu em segurá-lo em 

clinch, prendendo a luta impedindo que ambos pudessem 

mostrar porque foram promovidos para a faixa azul escuro.  

 

 

 

As alunas da Oxy Fitness Cris Pereira e Crys Arruda já em sua 

primeira graduação se apresentaram no tatame com muita 

harmonia, prometendo grandes avanços em um futuro próximo. 

Tatiane e Deijane 

Jean Ferreira – Ac. do Jacaré 



 

 

 

 

 

 

Apesar de tímida Flor de Liz exibiu o Kihon Kata, sendo este o primeiro exercício formal 

de kata no karatê-Do. 

 

O silêncio se abateu no teatro do CEU – Cidade Dutra, quando o professor Marcio 

apresentou exímias técnicas de defesa pessoal urbana conjuntamente com seu discípulo 

Valdir Americano. Foram várias demonstrações de defesas de atos agressivos, algumas 

delas com utilização de material perfuro cortante.  

 

 

 

 

 

 

Logo em seguida Carlos Guimarães de 8 anos demonstrou os katas Pinan Nidan e Kihon 

Kata adquirindo assim a faixa amarela - 7° Kyu. 

 

 

 

 

 

A promessa de um combate acirrado de nível profissional ficou ofuscado pela falta de 

contato entre os alunos faixa azul escuro Israel Lopes e Willames Silva. Esperamos que 

numa próxima oportunidade possamos ver uma luta a altura destes destemidos 

guerreiros. 

 

Crys Arruda e Cris Pereira alunas da Academia Oxy Fitness  Karateca Flor de Liz 

Defesa Pessoal Urbana – Técnicas táticas de defesa em agressão física 

Carlos Brito Guimarães aluno de karatê-do da Academia São Jorge 



 

 

 

 

 

Importante destacar a grandiosa apresentação dos alunos de Kung Fu do Mestre Macedo 

que sempre gentilmente nos favorece com sua nobre presença e da vocação marcial de 

seus alunos. Foram 15 minutos encantando aos visitantes que assistiam a Dança do 

Leão, boneco de madeira, defesa pessoal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luan Ramos ( Arena Vital ) e Wesley Paz ( São Jorge ) fizeram um combate equilibrado 

considerando a superioridade técnica de Luan e a força física mais avantajada de 

Wesley. 

 

 

 

 

 

 

Willames Silva e Israel Lopes – Luta de Thai Kick Boxing ( K1 – Rules ) 

Mestre Macedo e seus alunos de Kung Fu Luan Ramos e Wesley Paz 



Houve outra apresentação especial com dois atletas de fisiculturismo, Leandro Campeão 

Paulista e Brasileiro na categoria até 90 Kg, e Bruno Divino, possuidor de inúmeros 

títulos, em destaque Campeão Paulista, Brasileiro e Sulamericano e sexto colocado no 

dificílimo campeonato Arnold Classic na categoria acima de 100 kg de peso corporal. 

Além de prestigiar nosso evento estes grandiosos atletas representaram o Brasil 30 dias 

depois na Áustria terra natal do maior expoente do fisiculturismo mundial Arnold 

Schwarzenegger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisele Almeida e Sabrina Luft perfizeram um ótimo embate marcial sem poupar esforços 

e com muita qualidade mesmo sendo elas detentoras da primeira faixa no kick boxing. 

 

Kauê Macruz da academia Ação Expressão e Lucas Andrade 

faixa roxa - 2° kyu protagonizaram a melhor luta do dia, com 

bastante variação de golpes, somadas as expressivas 

movimentações extraindo aplauso de todo o público presente no 

teatro do CEU – Cidade Dutra. 

 

Finalizando tivemos a entrega dos troféus aos 

melhores alunos de cada núcleo de treinamento 

filiado à B.M.A.T., e uma especial premiação ao 

melhor aluno da equipe em 2013. 

Gisele e Sabrina 
Melhores alunos de 2013 



 

 

Quando pensamos na titulação de Mestre nas artes marciais logo 

imaginamos a figura de uma pessoa idosa, detentora de extrema 

sabedoria, possuidora de respostas para todas as perguntas do 

universo e titular de técnicas marciais extremamente refinadas. 

 

Esta conotação foi concebida através de centenas de anos pela admirável postura 

comportamental que estes celebres indivíduos adquiriram pelo seu modo de reger à 

vida. 

 

Isto não aconteceu de forma fortuita, pois estes 

catedráticos marcialistas na mais sublime de sua 

humildade e erudição contemplaram a humanidade com 

seus divinos ensinamentos. 

 

Quando as artes marciais migraram para os países do ocidente transformações 

relevantes aconteceram na sua composição sobretudo no conteúdo filosófico e técnico. 

Para serem aceitas na Europa e na América as 

lutas orientais tiveram que se adaptar as tradições 

locais, afim de atender aos interesses desta nova 

sociedade. 

 

Não podemos dizer que o espírito guerreiro sempre presente nos marcialistas orientais 

havia se rendido aos caprichos de uma sociedade capitalista e afoita aos seus próprios 

interesses. 

 

Talvez se os mestres japoneses, chineses, coreanos, 

tailandeses não tivessem tido a intuição de consentir 

estas mudanças jamais teríamos tido contato com 

este universo que tange as artes marciais. 

 

Esta abertura permitiu a massificação destas modalidades de luta, a admissão de novos 

adeptos, a dissipação de outras culturas milenares e consequentemente sua 

proeminência no mundo.   

 



Contudo maleficências também surgiram neste processo 

de homogeneização das artes marciais em território 

ocidental, pois, valores éticos, sociais e marciais 

perderam-se no narcisismo mercantil presente nestes 

países. 

 

Teores significativos ligados a formação do artista marcial foram removidos e um 

mercado milionário eclodiu principalmente na comercialização de faixas de graduação. 

 

Logo surgiram inúmeros faixas pretas e mestres que mesmo com pouca vivência nas 

artes marciais passaram a representar sua modalidade de luta e equipe, sem o mínimo 

conhecimento de suas valências na formação do ser humano. 

 

A interpretação de professor jamais pode ser arrogada a uma 

mera faixa, pois sua função está acima da representatividade 

deste pano envolto em sua cintura.  

 

Se a opulência de um professor não se restringe a sua graduação quem dirá o designío 

de um mestre contemporâneo das artes marciais.  

 

Este deverá minimamente possuir muitos anos de treino 

marcial; estudar profundamente as disciplinas e ciências 

ligadas as lutas; conhecer amplamente as técnicas intrínsecas 

a modalidade; professar a filosofia marcial na sua ritual 

essência; analisar e refletir sobre o comportamento humano 

sem prover juízos próprios; cultuar e transmitir a doutrina 

marcial e contribuir significativamente para o engrandecimento 

das artes marciais. 

 

Talvez esta seja a justificativa mais apropriada para entender 

porque um mestre tem sua imagem estereotipada conforme 

as características mencionada acima, pois para adquirir tais 

adjetivos e possuir todos estes predicados um ser humano 

pretendente ao mestrado deverá se dedicar, abdicar, evoluir 

e crescer em todas as facetas da vida humana. 

 



Portanto ser mestre na sua real essência é buscar o eterno 

aprendizado; ser capaz de admitir seus erros e sobrepujar sua 

prepotência; entender e respeitar as opiniões alheias; manter-se 

integro nas suas convicções de cidadania e honestidade. 

 

Sendo assim, fica difícil acreditar 

que marcialistas com pouco 

tempo de treino e estudo consiga atingir 

prematuramente níveis avançados de consciência 

corporal, espiritual e humana na serenidade exigida por 

esta nobre cátedra.  

 

 

Mesmo com ampla experiência em organizar eventos o professor Marcio é auxiliado 

constantemente por pessoas que contribuem significativamente para que possamos 

atingir o sucesso. 

 

Fato este confirmado pelas quantidades de elogios que recebemos em todas as 

colações de grau promovido pela equipe Brazilian Martial Arts Team ( Time Brasileiro de 

Artes Marciais ). 

 

Sendo assim, reservamos esta seção para agradecer a todos os generosos 

colaboradores que somaram forças para tornar nosso festival de artes marciais 

referência no campo das lutas marciais. 

 

 

 

 

 

 

Sem mencionar nomes fica aqui registrada a gratidão da B.M.A.T., a estas pessoas que 

nos auxiliam, colaboram, promovem e dignificam a equipe em todo seu esplendor. 

Muito Obrigado....!!!! 



 

 

Estaremos agendando para o segundo semestre de 2014, um curso especial de artes 

marciais com abrangência nas modalidades de Kick Boxing e Karatê-Do.   

 

Nosso objetivo é oferecer subsídios técnicos qualitativos afim de proporcionar o 

máximo desenvolvimento dos marcialistas da B.M.A.T. Trata-se de uma ótima 

oportunidade para os alunos que almejam galgar novas possibilidades de aprendizado, 

pois os conteúdos oferecidos nos cursos promovidos pela equipe são utilizados pelos 

melhores atletas do kick boxing, do boxe tailandês e caratecas do mundo. 

 

São técnicas criadas, copiadas, desenvolvidas e aprimoradas pelo 

Professor “ Sensei ” Marcio Machado que constantemente 

pesquisa e estuda sobre os novos golpes utilizados pelos grandes 

ícones dos esportes de luta. 

 

O curso terá a participação especial do professor Valdir que 

auxiliará os alunos durante todo o transcorrer do mesmo. 

 

Este acontecimento deverá ocorrer em meados de setembro alguns meses antes do 

próximo exame de graduação. Como sempre fazemos estaremos cobrando uma taxa 

simbólica de participação no valor aproximado de R$ 45,00, possibilitando a inserção de 

todos. 

 

 

 

 

 

 

Todos os participantes receberão certificado de participação personalizado da Brazilian 

Martial Arts Team. 

 

Abaixo segue currículo parcial do Sensei Marcio Machado: 

Sensei Marcio Machado Sensei Valdir Americano 



- Licenciado em Educação Física – Uniban 

- Bacharel em Educação Física – UniÍtalo 

- Bacharel em Fisioterapia – UniÍtalo 

- Pós Graduado em Treinamento Desportivo – FMU 

- Pós Graduado em Traumato-Ortopédica – Gama Filho 

- Pós Graduando em Lutas e Artes Marciais – Estácio 

- Praticante de artes marciais há 27 anos 

- Faixa Preta - 4° Dan ( Yondan ) – Kick Boxing e Karatê-Do 

- Faixa Preta - 1° Grau – Defesa Pessoal Urbana 

- Corda Laranja – Capoeira Contemporânea 

- Cordão Amarelo – Capoeira Tradicional 

- Faixa Amarela ponta Verde – Taekwondo 

- Boxe 

* Maiores informações consulte o site da equipe ( www.bmat.com.br ) e contemple na íntegra o 

currículo dos professores Marcio e Valdir Americano.  

Diferentemente de outros anos, em 2014 haverá apenas um curso de artes marciais, 

portanto aproveitem esta única e preciosa oportunidade de aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO PERSONALIZADO DE PARTICIPAÇÃO 

http://www.bmat.com.br/


 

 

Todos os anos a diretoria da Brazilian Martial 

Arts Team representada pelo seu diretor Marcio 

Machado e assessores Valdir Americano             

( Secretário de Esportes ) e Elton Soares             

( Conselheiro ) premiam os melhores alunos da 

equipe a cada ano. 

 

Esta é a forma de laurear os associados da equipe que mais se destacaram durante um 

ano.  

 

Para receber esta dignifica homenagem é necessário 

que os alunos tenham uma conduta de respeito e 

cordialidade com as pessoas; tenha frequência 

assídua nas aulas; cumpra rigorosamente os 

horários; auxilie o professor e tenha adquirido 

considerável desenvolvimento técnico e físico. 

 

Sendo assim, foram eleitos pelos nossos distintos professores 

como melhores alunos de 2013, os seguintes artistas marciais: 

 

- Campeão: Luan Ramos ( Academia Arena Vital ) 

- Vice Campeão: Kauê Macruz ( Academia Ação Expressão ) 

- Terceiro Colocado: Jeff Paulino ( CEU Cidade Dutra ) 

- Quarto Colocado: Lucas Andrade ( Academia São Jorge – Kick Boxing ) 

- Quinto Colocado: Tatiane Pavanello ( Academia Oxy Fitness ) 

- Sexto Colocado: Gabriel Coltro (Academia do Jacaré ) 

- Sétimo Colocado: Lucas Souza ( Academia São Jorge – Karatê-Do ) 

- Oitavo Colocado: Walter Lopes (( Academia Pedro Gym ) 

 

Momentos de expectativa 

Luan Ramos 

Anúncio do vencedor – Melhor Aluno 2013 



 

 

A defesa pessoal urbana adotada pela Brazilian Martial Arts 

Team, sistema de auto defesa modificada e adaptada pelo 

professor Marcio Machado consiste de métodos de defesa e 

contra-ataques aplicados através de socos, chutes, 

imobilizações e projeções. Estes fundamentos são 

estudados meticulosamente e analisados incansavelmente 

por Marcio afim de constituir seu plano de aula. 

 

Isto somente é possível graças sua longa experiência nas artes marciais, nas 

modalidades como a capoeira, boxe, taekwondo, karatê, kick boxing e outras. São 27 

anos dedicados a prática marcial vivenciada com diversos professores e mestres. 

 

Mesmo com tanta bagagem acumulada o aristocrático 

professor dedica-se ao estudo aprofundado da 

autodefesa ( Self Defense ) através de vídeos e livros 

específicos da área importados de outras nações e 

também com aulas práticas com seus amigos que 

também são professores renomados em artes marciais. 

 

Ainda sim complementa seus estudos cursando uma pós graduação pela Universidade 

Estácio em Lutas e Artes Marciais: da pedagogia ao treinamento onde constantemente 

tem contatos com treinadores e mestres do mais alto escalão marcial do país. 

 

 

 

 

 

 

 

Imobilização de punho 

CEU Cidade Dutra – Abril 2014 

Defesa contra ataque de faca  



Importante ressaltar que ele também teve a arriscada 

experiência durante oito anos atuando como segurança 

pessoal, buffets, casas noturnas e de shows. 

 

Toda este experimento em guarda serviu para que ele 

formulasse sua aula com abordagens para cada situação 

de iminente perigo. 

 

Os primeiros a colher os benefícios são os alunos Valdir Americano e Elton Soares que 

semanalmente fazem aula particular. Os dois já foram graduados de acordo com sua 

vivência e habilidade técnica. Outros a se associar a esta classe estão Israel Lopes e 

Luan Ramos. 

 

O professor Marcio, faixa preta 1° Grau em defesa 

pessoal urbana está ministrando aula desta 

modalidade na academia Life e Health, localizada no 

início da estrada do Alvarenga, 441, todas as terças e 

quintas-feiras no horários das 18:45 hs ás 19:45 hs. 

 

Em breve estaremos estendo os estudos a outros núcleos de treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidade na aplicação das técnicas 

Apresentação Pública - 2014 



 

Se dedicar intensamente nos treinos durante o período de um ano, 

não é algo comum a todas as pessoas. Isto exige muita 

perseverança e cobiça para atingir a preeminência marcial. 

 

Foi com esta avidez que o aluno da academia Arena Vital, Luan 

Ramos conquistou meritoriamente o ponto mais alto do pódio da 

Brazilian Martial Arts Team. 

 

Dotado de extraordinária destreza técnica e ótimo 

condicionamento físico ele superou seus colegas de equipe 

mostrando que mesmo com pouco volume muscular é possível se 

destacar no meio marcial. 

 

Mesmo com estes predicados, Luan também foi eleito por outras qualidades. Aluno 

disciplinado nas aulas de kick boxing, está sempre presente nos treinamentos, nunca 

chega atrasado na academia, frequenta todos os cursos promovidos pela equipe, 

colabora nas aulas ajudando seu professor e colegas de treino, está sempre 

uniformizado com a vestimenta oficial da B.M.A.T., 

participa assiduamente dos treinos e das aulas especiais, 

enfim cumpre rigorosamente todos os requisitos éticos e 

comportamentais pertencentes a doutrina marcial. 

 

Outra virtude destacável de Luan Ramos é sua compostura 

diante das pessoas, pois detrás de um tímido comportamento, 

esconde-se um grande sujeito, respeitoso, discreto, cortês, 

modesto e honesto, atributos vitais de um verdadeiro 

marcialista. 

 

Dirigentes, colaboradores e associados da Brazilian Martial Arts Team ( Time Brasileiro 

de Artes Marciais ) orgulham-se de possuir em nosso corpo de alunos um ser humano 

com estas nobres virtudes. 



 

 

 


