
CEFAN realiza 1º Torneio 
Internacional de Pentatlo Naval
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A Marinha do Brasil (MB), representada pelo Centro 
de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN), e a Confederação Brasileira de Basquetebol 

CEFAN assina convênio com a Confederação Brasileira de Basquetebol

(CBB) celebraram no dia 02 de março, um convênio 
para a instalação, no CEFAN, de um centro nacional 
de treinamento de basquete.

No convênio, está previsto que o CEFAN colocará à 
disposição da CBB suas instalações esportivas e 
proverá apoio de saúde, odontologia, fisioterapia e 
musculação, além de hospedagem e alimentação. 
Caberá à CBB implantar o Programa de Descoberta 
de Talentos para o Basquetebol; auxiliar a inclusão 
social dos jovens nas comunidades próximas ao 
CEFAN; implantar e manter um programa de cursos, 
clínicas e campos de treinamento com vistas à 
capacitação de treinadores e professores de 
Educação Física para a prática específica do 
basquetebol; e promover a realização de eventos 
nacionais e internacionais de basquetebol em 
parceria com a MB.

No evento, o presidente da CBB, Carlos Nunes, 
destacou que a confederação tinha a necessidade de 
instalar um centro de treinamento no Rio de Janeiro.

- A Marinha está nos proporcionando uma excelente 
oportunidade para o desenvolvimento do basquete.

O Comandante do CEFAN, Contra-Almirante (FN) 
Fernando Cesar da Silva Motta, relembrou que a 
pareceria é mais um importante passo para o projeto 
olímpico da Marinha do Brasil.

- Este é o nono convênio que assinamos, 
permanecendo no firme objetivo de nos tornarmos 
um centro de excelência no esporte, sempre 
contribuindo para o desenvolvimento olímpico 
brasileiro.

O CEFAN possui em suas instalações um ginásio 
poliesportivo, hospedagem com 394 leitos e dois 
prédios de fisioterapia, sendo um voltado para a 
hidrocinesioterapia. O ginásio, com uma quadra 
central e duas de apoio, está sendo modernizado e 
climatizado, e receberá as competições de 
taekwondo nos 5º Jogos Mundiais Militares em 
julho.

No dia 15 de dezembro, foi lançado o Projeto 
Olímpico Marinha do Brasil  Odebrecht, com o 
objetivo de identificar e preparar jovens para a 
prática de esportes olímpicos, formando uma nova 
geração de atletas, que será um dos legados dos 
Jogos Olímpicos de 2016.

O projeto tem como foco inicial atrair jovens talentos 
de comunidades carentes na cidade do Rio de 
Janeiro, com potencial de alto desempenho, que irão 
receber uma bolsa mensal de apoio financeiro, como 
estímulo à par ticipação nos programas de 
preparação nos esportes selecionados.

- A assinatura deste acordo representa uma semente 
para o futuro do esporte nacional. Acreditamos que 
esta parceria poderá auxiliar na construção de 
futuros campeões olímpicos e proporcionar muitas 
vitórias para o esporte nacional - comemora João 
Borba Filho, diretor da Odebrecht.

A seleção dos futuros atletas e os treinamentos 
serão realizados pelo CEFAN, na Penha, no Rio de 

Janeiro. As modalidades olímpicas escolhidas são 
atletismo, levantamento de peso e boxe, valorizando 
os esportes individuais, nos quais as dificuldades 
para encontrar patrocínio são altas e, ao mesmo 
tempo, são grandes as possibilidades de conquistas 
de medalhas e títulos, em nível nacional e 
internacional.

- Nossa expectativa é que este convênio gere um 
excelente retorno para formação de futuros 
medalhistas nas Olimpíadas de 2016 e que a 
iniciativa inspire futuramente outras instituições 
para o incentivo ao esporte - lembra o Almirante-de-
Esquadra (FN) Alvaro Augusto Dias Monteiro, 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. 

Na parceria será oferecida toda a estrutura 
necessária à formação dos atletas, envolvendo 
instalações, equipamentos, al imentação, 
alojamentos, transpor te, assistência médica, 
hospedagem, roupas, calçados e acessórios. 
Também estão compreendidos os ser viços 
prof issionais de preparadores técnicos, 

preparadores físicos, fisiologistas, médicos, 
dentistas, nutricionistas e psicólogos. Ao longo da 
preparação, os atletas participarão de competições 
no Brasil e no exterior. Além de toda a estrutura de 
apoio, os atletas também irão receber uma bolsa de 
apoio financeiro. 

O CEFAN recebeu, em 03 de fevereiro, a visita prévia 
de representantes da Delegação Desportiva Militar 
dos Estados Unidos da América, para um 
reconhecimento dos locais de competição, 
hospedagem e operacionalização dos 5º Jogos 
Mundiais Militares - Rio 2011. No CEFAN, serão 
disputadas as modalidades taekwondo e pentatlo 
naval.

Acompanhada por representantes da embaixada 
americana e do Comitê de Planejamento Operacional 
(CPO) dos 5º Jogos Mundiais Militares, a delegação 

Marinha e Odebrecht juntos na formação de atletas olímpicos 

Delegação dos EUA visita instalações do CEFAN 

percorreu as instalações do Centro de Instrução, 
conduzida pelo Comandante, o Contra-Almirante (FN) 
Fernando Cesar da Silva Motta, e pelo Imediato, o 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) Renê Rosa de Jesus, 
certificando-se do adiantado estágio de prontificação 
das obras. O chefe da delegação, Tenente Coronel 
Suba Stay, manifestou sua satisfação.

- Gostei muito do que vi. As instalações estão prontas 
ou em fase de conclusão. O potencial de instalações 
olímpicas que existe aqui no CEFAN é impressionante 
- afirmou.

Sr. Carlos Nunes, Presidente da CBB, 
e CA (FN) Fernando, Comandante 
do CEFAN

CA (FN) Fernando, Sr.  João Borba Filho, AE (FN) Monteiro, 
VA (FN) Stingelim e Sr. Antonio Carlos de Faria



O CEFAN realizou, de 22 a 24 de fevereiro, o 1º 
Torneio Internacional de Pentatlo Naval, com a 
participação de 41 atletas do Brasil, Finlândia, 
Noruega e Suécia. A cerimônia de abertura do 
torneio, na pista de atletismo do CEFAN, foi presidida 
pelo comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante-de-Esquadra (FN) Marco Antonio Corrêa 
Guimarães e contou com a presença do Secretário de 
Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da 
Defesa, Almirante-de-Esquadra Júlio Saboya de 
Araújo Jorge.

Este foi um evento teste, que teve como objetivo, 
tanto contribuir para o apuro técnico da equipe 
brasileira, como também para o treinamento da 
comissão organizadora responsável pela competição 
de pentatlo naval dos 5º Jogos Mundiais Militares, a 
ser disputada no CEFAN.

O torneio também serviu para testar as instalações 
que foram revitalizadas, a exemplo da pista de 
obstáculos de pentatlo naval - única do mundo com 
três raias e piso sintético sportflex, o mesmo que 

reveste a pista de atletismo -, homologada como 
“Classe 2” pela Federação Internacional de Atletismo 
(IAAF) para receber competições nacionais e 
internacionais de alto nível.

Todos os cinco eventos da competição (pista de 
obstáculos, natação utilitária, natação de 
salvamento, habilidade naval e cross-country anfíbio) 
foram realizados no CEFAN, com comissão 
organizadora e árbitros militares que passaram por 

curso ministrado na unidade, por especialistas em 
pentatlo naval.

Além da participação de campeões mundiais como 
os finlandeses Sorri Sami e Pyyhtiä-Sassi Terhi, o alto 
nível da competição ficou comprovado pelo recorde 
mundial superado pelo sueco Jesper Levander na 
prova de natação de salvamento, com o tempo de 53 
segundos. O Brasil disputou as provas de igual para 
igual com as potências da modalidade, conquistando 
também importantes resultados.

O próximo compromisso da equipe brasileira de 
pentatlo naval já está marcado. De 23 a 30 de abril 
de 2011, será realizado no CEFAN o 2º Torneio 
Internacional de Pentatlo Naval, com participação de 
Brasil, Alemanha, Coréia do Sul, Polônia e Turquia. 
Na ocasião, também acontecerá uma clínica de 
pentatlo naval para desenvolvimento da modalidade 
nos países da América do Sul.

Vencedores por prova e geral, individual e por equipe 
foram:

Marinha realiza torneio internacional de pentatlo naval no Rio de Janeiro

PISTA DE OBSTÁCULOS

 
NATAÇÃO DE SALVAMENTO

NATAÇÃO UTILITÁRIA

HABILIDADE NAVAL

CROSS-COUNTRY ANFÍBIO

GERAL POR EQUIPES MASCULINO

1º Brasil; 
2º - Suécia; 
3º - Finlândia, 
4º - Noruega.

GERAL POR EQUIPES FEMININO

1º - Noruega; 
2º - Brasil; 
3º - Suécia; 
4º - Finlândia.

Feminino
1º - SLT Caroline Buunk (NOR); 
2º Celine Eriksen (NOR); 
3º - SERG  Pyyhtiä-Sassi Terhi (FIN).

Masculino
1º - 1º SG-FN-MO Carlos Lourenço (BRA); 
2º - CB-FN-IF Alex Barreto (BRA); 
3º - LT JG Sorri Sami (FIN).

Feminino
1º - MN-RM2-EP Simone Lima (BRA); 
2º - PTE Cecília Sjöholm (SWE); 
3º - MN-RM2-EP Manuela Correa (BRA).

Masculino
1º - PTE Jesper Levander (SWE); 
2º- LT JG Sorri Sami (FIN); 
3º - SLT Robin Dale-Oen (NOR).

Feminino
1º - PTE Cecília Sjöholm (SWE); 
2º - SLT Carolina Nordvall (SWE); 
3º - MN-RM2-EP Simone Lima (BRA).

Masculino
1º - PTE Jesper Levander (SWE); 
2º - LT JG Sorri Sami (FIN); 
3º - LT Marcus Danielson (SWE).

Feminino
1º SLT Caroline Buunk (NOR); 
2º SERG Pyyhtiä-Sassi Terhi (FIN); 
3º - MN-RM2-EP Simone Lima (BRA).

Masculino
1º - LT Marcus Danielson (SWE); 
2º - LT JG Sorri Sami (FIN); 
3º - CB-FN-IF Alex Barreto (BRA).

Masculino
1º - LT Marcus Danielson (SWE); 
2º - CB-AM Vinicius Moraes (BRA); 
3º - CB-FN-IF Alex Barreto (BRA).

GERAL INDIVIDUAL MASCULINO

1º - LT Marcus Danielson (SWE); 
2º - CB-FN-IF Alex Barreto (BRA); 
3º - CB-AM Vinicius Moraes (BRA).

O CEFAN recebeu, em 03 de fevereiro, a visita do ex-capitão da seleção brasileira de 
futebol, Marcos Evangelista de Morais, o Cafu. O atleta veio participar de um treino 
técnico e da gravação de uma filmagem com os atletas da seleção militar de futebol 
masculino, seleção da qual é “padrinho”.

Após a gravação, acompanhado pelo Comandante do CEFAN, o Contra-Almirante (FN) 
Fernando Cesar da Silva Motta, Cafu teve a oportunidade de conhecer as instalações 
da OM. Sempre solícito, atendeu a todos os seus admiradores, militares e civis, que 
tiraram muitas fotos com o ídolo. Como agradecimento, o capitão do penta 
presenteou o Almirante Fernando com a camisa da Fundação Cafu, projeto social 
coordenado pelo jogador em Jardim Irene, São Paulo.

Cafu apadrinha seleção da Marinha

Equipe brasileira de Pentatlo Naval 
comemora as conquistas

Cafu entre a seleção brasileira de futebol da Marinha

Feminino
1º SERG Pyyhtiä-Sassi Terhi (FIN); 
2º - SLT Caroline Buunk (NOR); 
3º - MN-RM2-EP Simone Lima (BRA).

GERAL INDIVIDUAL FEMININO

1º - SERG Pyyhtiä-Sassi Terhi (FIN); 
2º - SLT Caroline Buunk (NOR); 
3º - MN-RM2-EP Simone Lima (BRA).



Pista de atletismo do CEFAN 
recebe certificado internacional 

A Federação Internacional de 
Atletismo (IAAF) concedeu, no 
dia 03 de fevereiro, o 
certificado “Classe 2” para a 
pista de atletismo do CEFAN. O 
certificado habilita o local a 
r e c e b e r  c o m p e t i ç õ e s  
nacionais e internacionais de 
alto nível, como, por exemplo, 
jogos sul-americanos e o 
Troféu Brasil de Atletismo.

Na reforma da pista, foi aplicado o piso Mondo, reconhecido 
internacionalmente como o melhor para a prática da modalidade. A 
obra teve a duração de um ano e seis meses e sua inauguração 
aconteceu em setembro de 2010, com a realização do Campeonato 
brasileiro de Juvenis, em convênio com a Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt).

Com a parceria, além da pista ser utilizada para realização de 
competições e treinamento de equipes antes, durante e após os 5º 
Jogos Mundiais Militares, a CBAt colocará em funcionamento, no 
CEFAN, o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo. O Centro 
terá como meta a preparação das equipes brasileiras para as 
grandes competições internacionais, que culminarão nos Jogos 
Olímpicos do Rio 2016.

A atleta do CEFAN, a Cabo (RM2-
EP) Denise Paiva Lucas Campos 
foi a vencedora da Corrida da Paz 
2011, disputada em 20 de 
fevereiro, no Aterro do Flamengo, 
no Rio de Janeiro. O percurso de 
10 km teve a largada em frente ao 
Monumento dos Pracinhas.

O evento, chamado de CISM Day 
Run, integrou as festividades pelo 
an i v e r sá r i o  do  Conse l ho  
Internacional do Esporte Militar (CISM). Ele foi comemorado em outras 22 cidades 
brasileiras, além de cerca de 50 países filiados à entidade. Neste ano, o CISM Day Run teve 
também o objetivo de divulgar para o mundo os Jogos Rio 2011, que acontecerão de 16 a 24 
de julho, no Rio de Janeiro. 

Paralelamente à Corrida da Paz, houve também a Caminhada da Paz, com cerca de 3 mil 
participantes. A caminhada foi comandada por alguns dos atletas militares que disputarão 
os Jogos Rio 2011, entre eles a Marinheira Maicon e a Marinheira Daniele Batista, do futebol 
feminino; a Marinheira Geisa Coutinho e a Marinheira Ana Paula, do atletismo.

Com a participação coordenada pela Comissão de Desportos da Marinha (CDM), a Marinha 
do Brasil foi representada por aproximadamente 500 militares. Para a vencedora da corrida 
feminina, a Cabo Denise Paiva, foi mais uma boa oportunidade para dar sequência aos seus 
treinamentos.

- É uma emoção enorme poder representar bem a Marinha do Brasil. O troféu que recebi é 
lindo e me motiva ainda mais a buscar uma das vagas do Brasil para a disputa dos Jogos 
Mundiais Militares.

Atleta da MB vence Corrida da Paz 2011 

O ministro do Esporte, Orlando Silva, e 
a  s e c r e t á r i a  n a c i o n a l  d e  
Desenvolvimento do Esporte e do 
Lazer, Rejane Penna Rodrigues, 
premiaram em 16 de dezembro do ano 
passado, os autores dos 51 trabalhos 
vencedores do 2º Prêmio Brasil de 
Esporte e Lazer de Inclusão Social. O 
Primeiro-Tenente (RM2-T) Leonardo 
José Mataruna dos Santos foi 
premiado e obteve a segunda 
colocação na categoria “Ensaio”, 
competindo com autores de todo o 
país. Durante a cerimônia, no auditório 
do Kubistchek Plaza, em Brasília, o 

ministro agradeceu aos pesquisadores, professores, universitários e 
gestores participantes pela contribuição que deram ao esporte nacional.

O Primeiro-Tenente Mataruna, encarregado das equipes de Vela e Judô da 
Marinha, declarou-se gratificado com o reconhecimento acadêmico de seu 
trabalho, o primeiro obtido por um militar: 

- Estou realmente muito feliz com essa conquista, que foi classificada 
como a segunda melhor produção acadêmica do país, entre tantos 
excelentes pesquisadores. Apresentar uma proposta que objetiva mesclar 
o esporte de alto rendimento com políticas efetivas de lazer e turismo para 
uma sociedade mais inclusiva e participativa não foi uma tarefa fácil, mas 
foi bem motivante. Conhecer e debater as diferentes realidades de um 
país de dimensões continentais é um ponto chave que requer muita 
atenção no processo de planejamento dos Megaeventos Esportivos da 
década.

Os trabalhos vencedores foram compilados pelo Ministério do Esporte e 
lançados no livro “Prêmio Brasil - Coletânea dos Premiados de 2010”, para 
servir como norteadores das ações no campo das Políticas Públicas do 
Esporte e do Lazer do Governo Federal, nos próximos dois anos.

A Marinha do Brasil formou, no 
dia 18 de janeiro, a sexta 
turma de atletas. Eles farão 
parte das equipes esportivas 
que disputarão os 5º Jogos 
Mundiais Militares  Rio 2011, 
os Jogos da Paz, que ocorrerão 
de 16 a 24 de julho. A 
cerimônia foi realizada no 
Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN).

Os 18 militares atletas que se 
formaram passaram por um 
per íodo de Estág io  de 
Aprendizagem Técnico, no 
CEFAN, para adaptação à vida militar, quando tiveram contato com as disciplinas de 
ordem unida, treinamento físico-militar, formação militar-naval e preparação para o 
serviço, informações acadêmicas inerentes e indispensáveis à carreira naval. Durante o 
referido Estágio, os atletas aprendem e compreendem a importância de trabalhar e 
estudar em equipe, características presentes no cotidiano da vida do marinheiro.

O campeão Pan-americano do salto triplo Jadel Gregório, era um dos formandos e estava 
emocionado com esse momento da sua carreira. 

- É muito importante esse apoio que estou recebendo da Marinha, estou muito orgulhoso 
por estar aqui, junto com meus companheiros de formatura - declarou o atleta.

Na turma, encontram-se ainda outros nomes conhecidos do esporte brasileiro, como a 
maratonista Marizete Moreira dos Santos, bicampeã da Maratona Internacional de São 
Paulo (2009 e 2010); e atletas da seleção brasileira de Beach Soccer como o goleiro, 
Jenilson Brito Rodrigues, o “Mão”, eleito o melhor goleiro das Eliminatórias da América 
do Sul para a Copa do Mundo FIFA de Futebol de Areia 2009; o jogador Jorginho, nove 
vezes campeão mundial; e os tricampeões mundiais Sidney, Betinho e Bruno Malias.

Oficial do CEFAN é premiado 
pelo Ministério do Esporte 

Novos atletas disputarão os 
5 Jogos Mundiais Militares

CA (FN) Fernando recebendo 
o certificado da IAAF

CB-RM2-EP Denise Paiva Lucas Campos vence 
em primeiro lugar a Corrida da Paz 2011

1º Ten (RM2-T) Leonardo José Mataruna 
dos Santos foi premiado pelo Ministro 
dos Esportes, Orlando Silva Junior

Formatura dos novos atletas da Marinha


