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O 27º Campeonato Nórdico de 
Pentatlo Naval aconteceu entre 
os dias 06 e 10 de junho em 
Frederickshavn, na Dinamarca. A 
d i s p u t a  c o n t o u  c o m  a  
par ticipação de 33 atletas 
masculinos e 12 atletas 
femininas, de delegações de 
sete países entre Dinamarca, 
Noruega, Suécia, Finlândia, 
Alemanha, Polônia e Brasil. O 
Brasil, país convidado pela 
Marinha Dinamarquesa em 
reconhecimento ao seu nível de 
competitividade na modalidade, 
foi representado por sete 
militares atletas integrantes do 
CEFAN e teve uma ótima 
p a r t i c i p a ç ã o ,  m e s m o  
competindo com as principais 
Forças Mundiais do Pentatlo 
Naval. 

No resultado por equipes, os 
brasileiros conquistaram o 3º 
lugar no masculino e o 4º no 
feminino. Nas competições 
individuais, pista de obstáculos, 
natação de  sa lvamento,  
habilidade naval, natação 
utilitária e cross-country anfíbio, 
nossos mi l i tares at letas 
ob t i ve ram os  segu in tes  
resultados: Pista de Obstáculos, 
o 1ºSG-FN Lourenço, em 3º 
lugar;   Habilidades Navais, o 
3ºSG Geisel, em  4º lugar; Cross-
Country-Anfíbio, o CB-FN Barreto, 
em 6º lugar; Natação de 
Salvamento, o MN Simone, em 
2º lugar, e a MN Manuella, em 3º 
lugar. O próximo compromisso 
da equipe em sua preparação 
para os 5º Jogos Mundiais 
Militares Rio-2011 será em 
agosto, em Eckernförde, na 
Alemanha, em competição a ser 
organizada pelo Conselho 
Internacional do Esporte Militar 
(CISM).

Esportes na Marinha

Convênio entre a Marinha do Brasil, representada pelo 
CEFAN, e a Confederação Brasileira de Voleibol foi assinado, 
no dia 23 de junho, no auditório do Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro. 
A finalidade é instalar nas dependências da OM um centro 
nacional de treinamento de voleibol de praia, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento da modalidade rumo aos 
Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro em 2016.

Representando as duas instituições, assinaram o convênio o Diretor do CEFAN, Contra-
Almirante (FN) Fernando Cesar da Silva Motta, e o Presidente da Confederação Brasileira 
de Voleibol, Ary Graça.
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Marinha do Brasil no 27º Campeonato 
Nórdico de Pentatlo Naval

Marinha e Confederação Brasileira 
de Voleibol assinam convênio

CA (FN) Fernando e Sr. Ary Graça acompanhados por 
representantes da CDM e da CBV 
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No dia 14 de julho, o Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) recebeu a visita 
do Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra 
Julio Soares de Moura Neto, com o propósito de 
acompanhar as mais recentes realizações e obras 
concluídas e em andamento na OM. Recebido pelo 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN), Almirante-de-Esquadra (FN) Alvaro Augusto 
Dias Monteiro e pelo Diretor do CEFAN, Contra-
Almirante (FN) Fernando Cesar da Silva Motta, o 
Comandante da Marinha assistiu a uma palestra e, 
em seguida, pode conferir a revitalização das 
instalações esportivas utilizadas como treinamento 
de atletas militares e que, em 2011, serão sede de 
competições do taekwondo e pentatlo naval nos 5º 
Jogos Mundiais Militares.

O Comandante da Marinha, em sua visita, conheceu 
o Centro de Reabilitação Físico-Funcional, os campos 
de futebol e de beach soccer, quadras de vôlei de 
praia, pistas de atletismo e de pentatlo naval, 
garagem de barcos, ginásio poliesportivo e o novo 
prédio construído para abrigar componentes do 
Comitê de Planejamento Operacional e da Comissão 
Desportiva Militar do Brasil, além das obras de 
reforma das piscinas.
   
O encerramento da programação foi um almoço de 
confraternização entre autoridades dos meios 

Comandante da Marinha visita as instalações do CEFAN

Esportes na Marinha

VA Gamboa, Presidente da CDMB; Sr. Ruy Cezar, Secretário 
Especial da Copa 2014; AE Moura Neto, Comandante da 
Marinha; Sr. Carlos Arthur Nuzman; AE (FN) Monteiro, 
ComGerCFN; e CA (FN) Fernando, Diretor do CEFAN e 
Presidente da CD 
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esportivo, militar e civil, com o propósito de 
formalizar o 'Projeto Olímpico da Marinha', que 
contou com a presença do Presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman; do 
Secretário da Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 
2016, Ruy Cezar; e dos seguintes presidentes de 
confederações esportivas Ary Graça, Voleibol; 
Marcos Fábio Spironelli, Beach Soccer; Coaracy 
Nunes, Desportos Aquáticos; Ricardo Calmon, 
Levantamento de Peso; e João Tomasini Schwertner, 
Canoagem.

Dirigindo-se a todos os presentes, o Comandante-
Geral do CFN externou sua satisfação com os 
resultados que vêm sendo obtidos no CEFAN, onde 
são desenvolvidas diversas atividades esportivas de 
alto nível, como a preparação para os 5º Jogos 
Mundiais Militares-Rio 2011 e a colaboração com o 
'Projeto Olímpico da Marinha', que vai além de 2016.

Ao final, o Comandante da Marinha ressaltou a 
importância da iniciativa do Comandante-Geral do 
CFN em promover a revitalização do CEFAN e de sua 
integração ao esporte nacional. 

- É um orgulho ver como o CEFAN cresceu. É, sem 
dúvida, um passo muito grande para ajudar o esporte 
brasileiro e o crescimento de nosso País - disse o 
Almirante-de-Esquadra Moura Neto.

No dia 1º de junho, no auditório 
do Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN), foi assinado um 
convênio entre a Marinha do 
Brasil, representada pelo 
CEFAN e a Confederação 
Brasileira de Beach Soccer. A 
finalidade do convênio é 
instalar nas dependências da 
OM um centro nacional de 
treinamento de futebol de 
praia (Beach Soccer) para 
incentivar a prática e contribuir 
para o desenvolvimento da 
Modalidade.

O ex-atleta Junior Negão, expoente nacional da modalidade, integrante da 
seleção brasileira de Beach Soccer, entre 1993 e 2008, e com nove títulos 
mundiais no currículo, compareceu ao evento e destacou a importância da 
iniciativa. 

- Estamos dando um passo gigantesco com esse apoio. Para nós, que temos 
pouco reconhecimento, essa parceria com a Marinha, que nos coloca à 
disposição essa fantástica estrutura esportiva, é um orgulho enorme - 
reconheceu o atleta.

R e p r e s e n t a n d o  a s  d u a s  
instituições, assinaram o referido 
convênio, o Diretor do CEFAN e o 
presidente da Confederação 
Brasileira de Beach Soccer, Sr. 
Marcos Fábio Spironelli. 

Confederação de Beach Soccer 
assina convênio com a MB

CA (FN) Fernando Cesar da Silva Motta 
é presenteado com uma camisa da 
CBBS, que desde então passou a 
ostentar a coroa naval

CA (FN) Fernando Cesar da Silva Motta
e representantes da CBBS 
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Esportes na Marinha

A Copa do Mundo de Judô, 
etapa do circuito mundial da 
modalidade, realizada nos 
dias 29 e 30 de maio, no 
ginásio da Hebraica, em São 
Pau lo ,  contou  com a  
participação de 13 militares 
atletas da Marinha. Os atletas 
são integrantes da seleção 
brasi lei ra  feminina da 
modalidade e conquistaram 
resultados expressivos na 
competição.

Entre as representantes da Marinha do Brasil, a MN-RM2-EP Sarah 
Menezes conquistou o 1º lugar na categoria 48 kg; a MN-RM2-EP Mayra 
Aguiar foi a 2ª colocada na categoria 78 Kg; e as MN-RM2-EP Taciana 
Lima e Maria Portela obtiveram o 3º lugar nas categorias 48 kg e 70 kg, 
respectivamente.

O evento contou com a participação de 319 judocas, representando 37 
países. A Copa do Mundo faz parte de um calendário de 26 eventos 
internacionais da modalidade, entre Grand Slam, Masters e Grand Prix. 
O Brasil é o único país que teve a possibilidade de organizar dois 
eventos do circuito mundial. Todas essas competições fazem parte da 
preparação da equipe brasileira feminina militar de judô para os 5º 
Jogos Mundiais Militares, no Rio de Janeiro, em 2011 e valem pontos 
em busca de vagas para as Olimpíadas em Londres, em 2012.

Novos atletas juraram a 
Bandeira e se formaram no 
Centro de Educação Física 
Almirante Adalber to Nunes 
(CEFAN), nos dias 18 de junho 
e 17 de agosto. Na primeira 
turma foram 10 e na segunda 
foram 23 atletas que irão 
compor o grupo que participará 
dos 5º Jogos Mundiais 
Militares pela Marinha do 
Brasil, no Rio de Janeiro em 
2011.

Dentre as atletas que se 
formaram em junho estão as 
velejadoras Isabel Swan e 
Martine Grael. Isabel, que está 

no esporte desde os oito anos de idade, ressalta que esse 
momento é muito importante para ela e principalmente para a 
modalidade. 

- A Marinha nos dá a estrutura necessária para que possamos 
continuar nossa programação de treinamento e participar de 
competições de alto nível, algo essencial para nossa participação 
nos 5º Jogos Mundiais Militares e das Olimpíadas de Londres em 
2011. E nós queremos ter um bom desempenho em todas essas 
disputas - ressaltou Isabel.

Martine Grael, velejadora que segue os caminhos do pai, Torben 
Grael, o maior medalhista olímpico do esporte brasileiro, está feliz 
e orgulhosa do momento vivido. 

- É uma emoção diferente. Mesmo acostumada a conquistas e a 
participar de competições, é uma novidade para mim e para minha 
família ser oficialmente considerada uma marinheira, de uma 
instituição respeitada como a Marinha do Brasil. Fomos voluntárias 
e estamos realmente orgulhosas. Treinamos duro para que seja 
uma cerimônia bonita e marcante - disse a emocionada Martine.

Edinanci Silva

Na quinta turma formada pela MB estão nomes já conhecidos do esporte 
brasileiro, como a judoca Edinanci Silva, que está fora da seleção brasileira 
de judô desde as Olimpíadas de Pequim-2008. A judoca disse estar 
completamente adaptada à vida militar. 

- No início, achei que não aguentaria a rotina imposta no curso de 
formação, mas agora, após quatro semanas de treinamentos intensivos, 
sinto-me totalmente adaptada à hierarquia e à disciplina da Marinha. 
Agora, só quero saber de aproveitar essa excelente estrutura para dar 
sequência aos meus treinamentos e obter bons resultados nas 
competições que participarei, principalmente os 5º Jogos Mundiais 
Militares.

Edinanci é a judoca brasileira com mais participações olímpicas, foi a 
Atlanta-1996, Sydney-2000, Atenas-2004 e Pequim-2008. Entre seus 
melhores resultados estão as medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo-
2003 e Rio de Janeiro-2007 e os bronzes nos Mundiais de Paris-1997 e Osaka-2003.

“Forças Armadas Brasil!” Esse foi o 
grito de guerra das bicampeãs 
mundiais de futebol feminino, ao 
desembarcarem no Aeropor to 
Internacional Tom Jobim, no Rio de 
Janeiro, na manhã de 21 de junho. 
Após a vitoriosa participação no 6º 
Campeonato Mundial Militar de 
Futebol Feminino, disputado em 
Cherbourg, na França, entre os dias 
9 e 19 de junho de 2010, as atletas 
consagraram, mais uma vez, o 
futebol das Forças Armadas 
Brasileiras, como o melhor do mundo.  

A equipe foi recebida com muito orgulho pelo Presidente da Comissão de Desportos da 
Marinha (CDM) e Diretor do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
Contra-Almirante (FN) Fernando Cesar da Silva Motta, por oficiais e praças do CEFAN, além da 
imprensa, amigos e familiares.  Formada em maio de 2009 para representar o Brasil nos 5º 
Jogos Mundiais Militares de 2011, a seleção conta com 30 atletas militares, todas da Marinha. 

Dentre os 27 jogos disputados durante o campeonato mundial, o Brasil obteve 25 vitórias e 2 
empates. Ao todo, foram 78 gols marcados e apenas 14 sofridos. Um saldo extremamente 
positivo. Em uma estratégia que mistura a experiência de atletas consagradas como Tânia 
Maranhão e Andreia dos Santos (Maycon), campeãs pan-americanas em 2007, e novas 
revelações do futebol feminino, como Daniele Batista, responsável pelo gol da emocionante 
vitória da final contra a Coréia do Sul, muitos parecem concordar em pelo menos um ponto: “a 
coesão do time e a determinação pelo objetivo foi fator primordial para a conquista do título”, 
afirmaram o treinador da seleção, Daniel Gonçalves e a jogadora Maycon.  
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Copa do Mundo de Judô 
conta com 12 militares da MB

As MN-RM2-EP Sarah Menezes e Taciana Lima em 
1º e 2º lugares respectivamente, na categoria 48Kg

Equipe Militar de Futebol Feminino e o Contra-Almirante (FN) Fernando 
Cesar da Silva Motta na chegada da França, após a conquista do 

bicampeonato mundial 

Seleção Brasileira Militar de Futebol 
Feminino conquista Bicampeonato mundial

Novos atletas se formam pela MB para competir pelos 5º Jogos Militares


