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Pugilistas brasileiros garantem duas 
pratas e cinco bronzes, destas 
conquistas, uma prata e quatro bronzes 
são de atletas da Marinha. Os grandes 
adversários dos brasileiros no boxe 
foram os cubanos. 

Com a missão de frear a supremacia 
cubana, o Marinheiro (RM2-EP) Robson 
da Conceição encarou o rival Yasnier 
Toledo, em duelo válido pelos ligeiros (60 
kg), e garantiu a medalha de prata ao ser 
derrotado por dois pontos. No terceiro e 
último assalto, Toledo executou bem a 
tática defendendo e golpeando com jabs 
e golpes na linha da cintura para diminuir 
o ritmo de ataque do nosso atleta. 
Resultando na vitória do cubano. 

O Marinheiro (RM2-EP) Myke de Carvalho 
também teve que enfrentar um cubano 

Brasil teve bom desempenho no boxe 

na semifinal dos pesos médios (69 kg). 
Em um dos embates mais disputados de 
todo o Pan-Americano de Guadalajara, 
Myke foi superado na decisão dos juízes 
pelo pugilista  Carlos Delvis Banteurt, 
após travar uma verdadeira guerra, e 
ficou com o bronze. Os árbitros 
apontaram o vencedor pelo número de 
golpes aplicados, o que beneficiou o 
cubano que desferiu 53 socos contra 47 
de Myke.

Também bronze, o Marinheiro (RM2-EP) 
Julião Henrique foi superado por pontos 
pelo dominicano Dagoberto Aguero 
Arias, na categoria 52 Kg. Os 
Marinheiros (RM2-EP) Ever ton dos 
Santos Lopes, na categoria até 64 Kg, e 
Robenilson Vieira de Jesus, na categoria 
até 52 Kg, conquistaram mais duas 
medalhas de bronze para o Brasil. 
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A Marinha do Brasil esteve presente no Futebol 
Feminino com as atletas Marinheiras (RM2-EP) 
Andréia dos Santos (Maycon), Daniele dos 
Santos e Tânia Ribeiro (Maranhão). A decisão 
do ouro nos jogos Pan-Americano de 
Guadalajara foi emocionante e decidida nos 
pênaltis.

No jogo final, o Brasil saiu na frente, mas cedeu 

Brasil perde nos pênaltis para o Canadá e fica com a prata no futebol feminino 

o empate no final do tempo regulamentar e 
acabou sendo derrotado pelo Canadá, nos 
pênaltis por 4 a 3. Os gols da partida, que 
terminou em 1 a 1, foram marcados por 
"Debinha" para o Brasil, no primeiro tempo, e 
por Sinclair para o Canadá, aos 42 minutos do 
segundo tempo. 

A prorrogação foi marcada pelos gols perdidos 

entre as duas equipes, mas o placar não mexeu 
e a partida foi para os pênaltis. Na cobrança de 
pênaltis, a seleção do Canadá foi melhor e 
venceu por 4 a 3. "Debinha", que marcou o gol 
no tempo normal, perdeu o pênalti decisivo, 
chutando nas mãos da goleira canadense. Com 
esse resultado, o Brasil perdeu a chance de 
conquistar o tricampeonato da modalidade em 
Pan. 

Robson Conceição garante medalha de prata para o Brasil

Em disputa acirrada, Seleção Feminina de Futebol fica com a prata
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A Marinha do Brasil foi representada brilhantemente por atletas de diversas modalidades nos XVI 
Jogos Pan-Americanos 2011. Os atletas conquistaram 20 medalhas, sendo sete de ouro, três de 

prata e 10 de bronze. Os jogos tiveram início no dia 14 e terminaram no dia 30 de outubro, na 
cidade de Guadalajara, no México. Os atletas, integrantes da tripulação do CEFAN, 

estiveram presentes no atletismo, no boxe, no judô, no futebol feminino, na natação e no 
taekwondo.

Ao todo, o Brasil trouxe para casa 141 medalhas, conquistando com seus atletas, de 
todas as modalidades, o terceiro 
lugar na classificação geral. O 
Brasil deixou Guadalajara 
com  104  a t l e t as  
classificados para os 
Jogos Olímpicos 

Lond res  2012.  
Desse total, 24 

vagas foram obtidas 
em Guadalajara, o que 

representou a conquista 
de 26% das 93 vagas em 

disputa para os 42 países das 
Américas, de acordo com a Confederação 

Olímpica Brasileira (COB). Várias modalidades ainda tentarão classificação para 
Londres 2012. No caso da natação e do atletismo as vagas serão definidas pela 
obtenção de índices.

No Boxe, o Marinheiro (RM2-EP) Everton Lopes (-64kg) foi classificado no Mundial de Baku 
(Azerbaijão), em outubro de 2011. Já no Futebol Feminino, a equipe foi classificada no 
Campeonato Sul-Americano, no Equador, em novembro de 2010. No Taekwondo, o Marinheiro 
(RM2-EP) Diogo Silva (-68kg) conquistou a classificação no Pré-Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

Atletas da Marinha conquistam 20 medalhas no Pan-Americano 2011

Atletismo teve melhor 
desempenho em 60 anos de Pan

Em Guadalajara, o atletismo chegou à meta 
estabelecida de igualar as 23 medalhas do 
Pan do Rio de Janeiro 2007. A equipe, 
composta por quatro militares atletas da 
Marinha do Brasil, conquistou, desta vez, 10 
medalhas de ouro. Foi o melhor desempenho 
em 60 anos de Pan.

A Marinheira (RM2-EP) Geisa Coutinho trouxe 
três medalhas para o Brasil. Conquistou ouro 
no revezamento 4 x 100m feminino, ouro no 
4 x 400m feminino e bronze no 400m rasos. 

A velocista Marinheira (RM2-EP) Ana Claudia 
Lemos também garantiu mais duas 
medalhas de ouro. Uma no revezamento 
4x100m e outra nos 200m rasos. A 
Marinheira (RM2-EP) Aline Leone Santos 
também foi ouro no revezamento 4 x100m. 
Na equipe masculina, o Marinheiro (RM2-EP) 
Ailson Feitosa exibiu em seu peito o ouro no 
revezamento 4 x 100m. 

As vitórias femininas, seis ouros ao todo, 
ajudaram a manter o Brasil no terceiro lugar 
no quadro geral de medalhas. 

Geisa Coitinho 
conquista dois ouros 

e um bronze
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Erika Miranda é prata no judô

Atletas da Marinha tiveram excelente desempenho no Pan
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MN-RM2-EP Ailson da Silva Feitosa - 4x100m masc 
MN-RM2-EP Aline Leone dos Santos - 4x100 fem
MN-RM2-EP Ana Claudia Lemos Silva - 4x100m fem e 200m fem 
MN-RM2-EP Geisa Aparecida Muniz Coutinho - 4x400m fem e 4x100m fem 

MN-RM2-EP Geisa Aparecida Muniz Coutinho - 400m fem

MN-RM2-EP Robson Donato Conceição - Categoria “- 60 kg” 

MN-RM2-EP Everton dos Santos Lopes - Categoria “- 64 kg” 
MN-RM2-EP Julião de Miranda Henrique Neto - Categoria “- 52 kg” 
MN-RM2-EP Robenilson Vieira de Jesus - Categoria “- 52 kg”
MN-RM2-EP Myke Michel Ribeiro de Carvalho - Categoria “- 69 kg” 

MN-RM2-EP Andreia dos Santos (Maycon)
MN-RM2-EP Daniele dos Santos de Paula Batista
MN-RM2-EP Tânia (Maranhão) Maria Pereira Ribeiro 

MN-RM2-EP Bruno Mendonça Silva - Categoria “-73 kg”
MN-RM2-EP Erika de Sousa Miranda - Categoria “- 52kg” 

MN-RM2-EP Maria de Lourdes Mazzoleni Portela - Categoria “-70 kg” 
MN-RM2-EP Maria Suelen Altheman - Categoria “+78 kg” 
MN-RM2-EP Mayra Aguiar - Categoria “-78 kg” 
MN-RM2-EP Sarah Gabrielle Cabral de Menezes - Categoria “-48 kg” 

MN-RM2-EP Tatiana Lemos de Lima Barbosa - 4x100m fem 



O Brasil ganhou a medalha de bronze no revezamento 4 x 100m medley 
feminino, em Guadalajara. Em prova decidida apenas na batida final, o 
Brasil perdeu por apenas oito centésimos para o Canadá, que ficou com o 
segundo lugar, com 4min07s04, contra 4min07s12 do Brasil. Os Estados 
Unidos venceram com sobras a prova, com 4min01s00, novo recorde do 
Pan.

A equipe composta pelas atletas Fabíola Molina, nado costas, Tatiane 
Sakemi, estilo peito, Daynara de Paula, nado borboleta e a Marinheira 
(RM2-EP) Tatiana Lemos, nado livre, mesmo com a recuperação final, não 
conseguiu ultrapassar a canadense. 

Brasil fica com bronze no revezamento 4 x 100 medley feminino

Equipe feminina comemora o bronze
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O time brasileiro conquistou seis ouros entre os homens durante os 
Jogos Pan- Americanos de Guadalajara, no México. O Marinheiro (RM2-
EP) Bruno Mendonça Silva ajudou o time brasileiro vencendo na 
categoria 73 kg e garantindo mais um ouro para o Brasil. 

Entre as mulheres, a Marinheira (RM2-EP) Sarah Menezes - favorita ao 
ouro devido ao desempenho no Mundial deste ano, disputado em Paris - 
conquistou a medalha de bronze na categoria até 48 kg. No combate, 
Sarah mostrou que já havia esquecido a derrota para a cubana Dayaris 
Mestre, nas semifinais, e lutou com muita tranquilidade, sem dar 
chance à colombiana Luz Adiela Alvarez. Conseguiu um yuko logo no 
primeiro minuto, e, 30 segundos depois, finalizou a luta com um ippon 
(golpe perfeito).

Outra esperança de ouro no feminino, a Marinheira (RM2-EP) Érika 
Miranda perdeu para a judoca cubana Yanet Nermoy por ippon e ficou 
com a medalha de prata na categoria meio-leve (até 52kg). 

O judô feminino voltou pra casa com mais três medalhas de bronze, com 
as Marinheiras (RM2-EP) Mayra Aguiar (até 78 kg), Maria Portela (abaixo 
de 70 Kg) e Maria Suelen (acima de 78 kg).

Com alguns pontos a serem trabalhados, Sarah continua como uma das 
esperanças de medalha para o Brasil nos Jogos de Londres 2012. Para 
os Jogos Olímpicos, o desafio é conquistar o primeiro título em 20 anos. 

Judô brasileiro bate recorde de ouros em Guadalajara

Bruno Mendonça na disputa pelo ouro em Guadalajara
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