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Ao todo, 14 atletas das Forças Armadas estão entre os 77 
convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para 
a disputa do 47º Campeonato Sul-americano, em Buenos Aires, na 
Argentina, entre os dias 2 e 5 de junho. A lista foi anunciada no dia 
23 de maio, um dia após o fim do GP de São Paulo, e é baseada no 
ranking brasileiro e nas decisões do Conselho Técnico da entidade.

Dentre os atletas convocados, seis são da Marinha do Brasil. São 
eles: Marinheiro Ailson da Silva Feitosa, nos 200m e 4x100m; 
Marinheiro Matheus Facho Inocêncio, nos 110m com barreiras; 

Marinheira Ana Claudia Lemos Silva, nos 100m, 200m e 4x100m; 
Marinheira Aline Leone dos Santos, nos 4x400m; Marinheira Gisele 
Lima de Oliveira, no salto triplo; e Marinheira Vanessa Scheffer e 
Silva, no heptatlo.

O objetivo da equipe brasileira é manter a hegemonia continental de 
quase quatro décadas. Outra meta dos atletas é alcançar os 
índices exigidos para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 
Guadalajara, em outubro, no México, e para o Campeonato Mundial 
de Daegu, em agosto, na Coréia do Sul.

Em março, a Delegação Militar Brasileira 
de Boxe retornou ao CEFAN com mais 
técnica na bagagem para disputar os 5º 
Jogos Mundiais Militares, depois de uma 
temporada de 15 dias de treinos em Cuba. 
Composta por 18 militares, entre atletas e 
comissão técnica, a delegação ficou 
hospedada na Vila Pan-Americana e 
treinou em intercâmbio com a seleção 
cubana de boxe, no centro de treinamento 
juvenil El Cedar, em Havana.

O chefe da equipe militar de Boxe, CC (T) 
Akamine, destacou que a viagem cumpriu 
uma das etapas básicas do macro ciclo de 
treinamentos de olho nos Jogos Militares.

- Foi muito proveitoso para os atletas, pois, 

o estilo do boxe cubano é 
reconhecido mundialmente 
como a melhor forma de 
combater o estilo europeu, mais 
baseado na força.

De acordo com o técnico da 
seleção militar de boxe, 
Primeiro-Tenente (RM2-T) Nemo, 
os atletas brasileiros têm muito 
a se beneficiar com a escola 
cubana, que privilegia a técnica 
sobre a força. 

- A escola cubana trabalha a 
tática do mais fraco contra o 
mais forte, o que é ideal para os 
nossos atletas, que terão combates 

duríssimos nos 5º Jogos Mundiais Militares, 
principalmente contra os europeus. 

Militares são convocados para o Sul-americano de Atletismo na Argentina

Boxe aprimora treinamento em Cuba

Cross-country abre ano desportivo da Marinha na área do 1º DN

Abrindo o Ano Desportivo da Marinha na 
Área do Comando do 1º Distrito Naval, o 
CEFAN realizou no dia 24 de março, a 
Competição de Cross-Country Área Rio 
2011. Participaram das provas, militares 
das seguintes equipes: Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), 
Diretoria Geral do Material da Marinha 
(DGMM), Diretoria Geral de Navegação 
(DGN), Comando-em-Chefe da Esquadra 
(ComenCh), Comando do 1º Distrito Naval 
(Com1DN) e Força de Fuzileiros da 
Esquadra (FFE) . A competição foi disputada 
em duas categorias: percurso longo de 12 
km e percurso curto de 4 km.  

Confira os resultados: 

Percurso longo individual (12 km) 
1º Lugar - CB-FN Melo – FFE – 40’03” 
2º Lugar – 2º SG-FN Camargos – FFE – 40’09 
3º Lugar – CB-MR Assis – Esquadra – 40’49” 

Percurso curto (4 km) 
1º Lugar – SD Almeida – FFE – 12’06” 
2º Lugar – CB Dos Santos – FFE – 12’23” 
3º Lugar – CB Guilherme – FFE – 12’38”  

Geral por Equipes 
1º Lugar – FFE – 14 pontos 
2º Lugar – ComemCh – 44 pontos 
3º Lugar – CGCFN – 46 pontos 
4º Lugar – DGN – 91 pontos 
5º Lugar – DGMM – 105 pontos  

Atletas da Delegação Militar Brasileira de Boxe

Atletas militares dão a largada



Durante quatro dias do mês de abril, 40 
alunos participaram da 1º Clínica 
Internacional de Pentatlo, no Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro. 

Estavam entre os par ticipantes 
representantes de delegações da 
Alemanha, Equador e Polônia, além de 
militares da Marinha do Brasil, das 

Comissões Desportivas da Marinha, do 
Exército, da Aeronáutica, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar e universitários. 

A clínica foi iniciativa da Comissão 
Desportiva Militar Brasileira, e teve como 
objetivo contribuir para a difusão e 
consolidação da modalidade no Brasil e na 
América Latina. Para o comandante do 
CEFAN, Contra-Almirante (FN) Fernando, a 
realização da clínica, em paralelo ao 2º 
Torneio Internacional de Pentatlo Naval, 
tornou ainda mais proveitoso o aprendizado 
dos alunos, que puderam acompanhar uma 
competição da modalidade cujo nível técnico 
e de organização foi bem semelhante ao que 
será visto em julho, durante os 5º Jogos 
Mundiais Militares. 

Além de aulas expositivas e de assistir os 
melhores pentatletas de Brasil, Alemanha e 
Polônia em ação, os participantes da clínica 
também puderam experimentar os 
obstáculos e desafios da modalidade, 
realizando algumas de suas provas, como 
pista de obstáculos e natação utilitária. 

Para a estudante de Educação Física 
Mayara Azevedo, a clínica representou 
uma oportunidade única de conhecer um 
esporte tão diferente. A estudante 
também destacou a dedicação da equipe 
de instrutores.

- Gostaria de agradecer a boa vontade e o 
profissionalismo dos instrutores que nos 
ensinaram muito sobre este esporte 
marinheiro. 

A Seleção Brasileira Militar de Vela foi 
campeã invicta do Match Race Brasil 2011, 
realizado de 5 a 8 de maio, no Iate Clube do 
Rio de Janeiro. Ao todo, 12 equipes 
disputaram o título da mais importante 
competição "barco contra barco" da vela 
brasileira, que contou com a participação de 
nomes consagrados do esporte, como os 
medalhistas olímpicos Torben 
Grael e Marcelo Ferreira. 

- Terminamos a competição com 
100% de aproveitamento, 
vencendo todas as dez regatas. 
Esse fato, aliado às qualidades 
dos adversários, torna mais 
significativa a vitória da Equipe de 
Vela da Marinha do Brasil, que 
continua treinando forte para os 
5º Jogos Mundiais Militares - 
declarou o chefe da equipe, 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) 
Marco Antonio de Azambuja 
Montes. 

O  comandante  do  ba r co  
vencedor, o Marinheiro Henrique 

Duarte Haddad, afirmou que o diferencial da 
equipe foi a preparação intensa para os 
Jogos Mundiais Militares.

- A Marinha tem nos proporcionado a 
participação em clínicas e competições 
internacionais de alto nível. Éramos a equipe 
mais entrosada e, por isso, vencemos. 

A tripulação que disputou o Match Race 
Brasil 2011 também foi composta pelos 
Marinheiros: Felipe Duarte Haddad, Mário 
Trindade Neto, Pedro Luiz Braz Caldas e 
Fernanda Demétrio Decnop Coelho. 

Após a vitória, os Marinheiros foram 
recebidos no CEFAN, pelo Contra-Almirante 

(FN) Fernando Cesar da 
Silva Motta, presidente da 
CDM e Comandante do 
CEFAN, que reforçou as 
expectativas para os 5º 
Jogos Mundiais Militares e 
desejou boa sorte à equipe 
de vela que embarcou    
em 5 de junho, para 
participar da Regata Great 
Lakes International, em 
Buf falo, nos Estados 
Unidos. 

Clínica de Pentatlo Naval une teoria e prática no CEFAN

Velejadores da Marinha do Brasil conquistam título inédito

Aula-expositiva no CEFAN

Obstáculo do Pentatlo Naval

Competição realizada 
no Rio de Janeiro



Os 5º Jogos Mundiais Militares do Conselho 
Internacional do Esporte Militar (CISM) 
serão o maior evento esportivo militar já 
realizado no Brasil. O evento acontecerá na 
cidade do Rio de Janeiro, de 16 a 24 de 
julho, e reunirá cerca de oito mil 
participantes. Serão aproximadamente 
seis mil atletas e dois mil delegados vindos 
de mais de 110 países. Vinte modalidades 
esportivas serão disputadas, algumas 
inéditas em jogos mundiais militares, como 
o vôlei de praia. O Brasil deverá participar 
com 268 atletas e estará representado em 
todas as modalidades.

A escolha pelo Brasil para sediar os 5º 
Jogos Mundiais Militares aconteceu em 
maio de 2007, em Burkina Faso, na África 
Ocidental, durante reunião do CISM. O  
País disputou com a Turquia o direito de    
sediar os jogos. No julgamento final, a 
infraestrutura esportiva já estabelecida  
no Rio de Janeiro para os Jogos Pan-
Americanos, a experiência na realização de 
grandes eventos e o apoio demonstrado 
pelas autoridades locais ao projeto, foram 
decisivos para a vitória do Brasil.

Ao lado da Tropa da Paz, Arion - a mascote 

dos Jogos Rio 2011 – tem a missão de 
contagiar as pessoas e lembrar o maior 
objetivo do evento: promover, por 
intermédio do esporte, a paz entre as 
nações. A Comissão Desportiva Militar do 
Brasil é presidida pelo Vice-Almirante 
Bernardo José Pierantoni Gâmboa. Já a 
Comissão de Desportos da Marinha (CDM), 
presidida pelo Contra-Almirante (FN) 
Fernando Cesar da Silva Motta, é 
responsável pelos seguintes esportes: 
Atletismo/Maratona, Basquete, Boxe, 
Futebol, Pentatlo Naval e Vela.

Os Jogos da Paz acontecem agora, em julho

Confira abaixo o calendário dos jogos:

TABELA GERAL DOS EVENTOS
TER   QUA   QUI    SEX   SAB  DOM   SEG TER   QUA   QUI    SEX   SAB  DOM   SEG   TER

ATIVIDADE
X

X

M

X
Abertura/Encerramento das Vilas

Atletismo + Maratona

Cerimônias de Abertura/Encerramento

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Dias de Atividades

Dias de Competição
X

Boxe
Basquete
Esgrima
Futebol
Hipismo
Judô
Natação
Orientação
Paraquedismo
Pentatlo Aeronáutico
Pentatlo Militar
Pentatlo Moderno
Pentatlo Naval
Taekwondo
Triatlo
Tiro
Vela
Vôlei
Vôlei de Praia
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