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dA MARiNHA do BRASiL

O Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) 
sediou, entre os dias 18 e 26 de setem-
bro , o 1º Jogos Desportivos da Marinha 
(JDMB).  A cerimônia de abertura foi 
presidida pelo Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante-
de-Esquadra (FN) Fernando Antonio. A 
competição contou com 13 delegações, 
totalizando 451 atletas, que competiram 
em 10 modalidades esportivas. 

A pira olímpica foi acesa pela 3º 
SG-RM2-EP Aline Silva, que recente-
mente conquistou a medalha de prata 
no Campeonato Mundial de Lutas 
Olímpicas, disputado no Uzbequistão. 
Os competidores fizeram o juramento 
dos atletas que foi comandado pelo 
CB-FN-IF Alexander Barreto, recor-
dista mundial na prova de Habilidades 
Navais, do Pentatlo Naval.

Completando o festejo, a Banda 
Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais 
homenageou os presentes com uma 
apresentação. 

Durante o período dos 1º JDMB, 
atletas de alto rendimento, integrantes 
do Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM), estiveram presentes em 
várias competições com o objetivo de 
incentivar os participantes e ajudar na 
identificação de novos talentos. 

Na cerimônia de encerramento, 
oito atletas foram homenageados 
pelos excelentes resultados alcançados 
durante os anos de 2013 e 2014: 3°SG 
Sarah Menezes e 3°SG Rafaela Silva 
(Judô); 3°SG Jenilson Brito (Beach 
Soccer); 3°SG Fernanda Decnop 
(Vela); 3°SG Diogo Silva e 3°SG Hen-
rique Precioso (Taekwondo); 3°SG 
Gidelson Silva (Boxe); e 3°SG Aline 
Silva (Luta Olímpica).

Na classificação final, a campeã foi 
a equipe Diretoria-Geral de Navegação /
Esquadra, seguida pelo Comando-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais /Força de 
Fuzileiros da Esquadra, e do Comando 
do 4º Distrito Naval, que ficaram em 2º 
e 3º lugares, respectivamente. •

Competidores do Com9ºDN celebram a conquista nos 1ºJDMB

SG-RM2-EP Aline Silva foi a encarregada de acender a pira olímpica 451 atletas de 13 delegações participaram do evento
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 Vii ULTRAMARAToNA Rio 24H FUziLEiRoS NAVAiS ATRAiU MARAToNiSTAS dE |Todo o BRASiL

ATLETA do PRoGRAMA oLíMPiCo dA MARiNHA é CAMPEã MUNdiAL dE JUdô NA RúSSiA

Nos dias 23 e 24 de agosto, 213 
atletas percorreram a maior distância 
possível durante a VII Ultramaratona 
Rio 24h Fuzileiros Navais. Dentre os 
competidores, participaram: atletas 
ultramaratonistas, atletas de alto rendi-
mento, corredores de primeira viagem 
e também corredores da 3ª idade, todos 
buscando superar seus limites. A prova 
foi organizada pela tripulação e reali-
zada na pista de atletismo do Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes, no Rio de Janeiro. 

Os participantes disputaram o 
desafio nas categorias Geral e Marinha 
(masculino e feminino), dividida por 
faixas etárias. Do total de corredores, 
109 eram competidores individuais 
e 104 faziam parte das 26 equipes de 
revezamento com quatro atletas cada. 

Os participantes tiveram uma 
estrutura de ponta para participar da 
prova. A organização do evento ofe-
receu todo o suporte de alimentação, 
hidratação, banheiro químico, piscina 
de gelo, massagista, fisioterapeuta e 
plantão médico (UTI móvel) durante 
as 24h de prova. Foi disponibilizada 
uma área para a montagem de barra-

cas e tendas de apoio para cada atleta, 
além de translado do CEFAN para o 
aeroporto e rodoviária. Além disso, a 
equipe de animação e o “DJ” manti-
veram os atletas entretidos, motivados 
e informados, assim, os corredores 
podiam receber mensagens motiva-
cionais da família e amigos durante a 
prova. 

Os competidores demonstraram 
enorme satisfação em disputar a prova. 
Para a 1ª colocada na categoria Geral 
Feminino, a corredora Ana Luiza de 
Faria Matos, de 37 anos, conquistar 
a melhor colocação na prova foi um 
sonho. “Ano passado, eu fiquei em 2º 
lugar. Treinei muito, me dediquei bas-
tante e a equipe foi essencial para eu 
conquistar esta vitória. Eu participo 
de diversas provas e, na minha opi-
nião, esta é a prova mais bem organi-
zada. Não falta nada, desde a parte de 
estrutura, da comida até a limpeza. Só 
tenho a agradecer a todos. Para mim, 
foi a prova dos sonhos”. O resultado da 
corrida e as fotos se encontram no site 
da VII Ultramaratona Rio 24h Fuzilei-
ros Navais: www.ultramaratonario24h.
com.br. •

No dia 29 de agosto, a integrante 
do Programa Olímpico da Mari-
nha (PROLIM), Terceiro-Sargento 
(RM2-EP) Mayra Aguiar da Silva, 
sagrou-se vencedora do Campeonato 
Mundial de Judô de 2014, realizado na 
Rússia, na categoria meio-pesado, até 
78 quilos. Após vencer a atual campeã 
olímpica, Kayla Harrison, na semifi-
nal, a Sargento derrotou a atleta fran-
cesa, Audrey Tcheumeo, garantindo o 
ouro na competição.

O Programa Olímpico da Marinha 
é uma iniciativa pioneira da Marinha 
do Brasil que tem como objetivo con-

tribuir para transformar o Brasil numa 
potência Olímpica mundial. Para os 
atletas, o PROLIM proporciona apoio 
na área social, o que engloba a remu-
neração mensal, assistência médica, 
odontológica e psicológica, dentre 
outros. O foco principal do Programa 
é a preparação dos atletas da MB para 
integrarem as equipes militares brasi-
leiras nos 6o Jogos Mundiais Milita-
res, na Coreia do Sul, em 2015. Além 
disso, garante a utilização de recursos 
humanos, materiais e de instalações 
esportivas da Marinha do Brasil para 
um treinamento eficiente. •

213 atletas disputaram a VII Ultramaratona Rio 24h Fuzileiros Navais

Pódio da categoria feminina

3ºSG (RM2-EP) Mayra Aguiar da Silva, vencedora do Campeonato Mundial de Judô de 2014
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42ª REGATA A VELA do CiAGA é diSPUTAdA
No CLUBE NAVAL CHARiTAS

XiV CiRCUiTo “PodER MARíTiMo” No
CoLéGio NAVAL

Em 14 de setembro, foi reali-
zada a 42ª Regata a Vela do Centro 
de Instrução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA), no Clube Naval de Charitas, 
em Niterói (RJ). O evento, organizado 
pelo Grêmio de Vela da Escola de For-
mação de Oficiais da Marinha Mer-
cante, contou com cerca de 100 barcos 
de diversas classes.

Neste ano, além da participação do 
campeão olímpico Lars Grael, o evento 

No dia 9 de agosto, o Colégio 
Naval sediou mais uma etapa do Cir-
cuito “Poder Marítimo” de Remo 
Escaler: a XII Regata Colégio Naval, 
iniciou as atividades alusivas ao 63º 
aniversário do Colégio Naval. Divi-
dida em seis categorias, a competição 
reuniu atletas de várias Organizações 
Militares, como Colégio Naval, Escola 
Naval, Centro de Instrução Almirante 
Wandenkolk, Centro de Instrução Ale-
xandre Alexandrino, Centro de Ins-
trução Almirante Graça Aranha, Dire-

recebeu equipes de Vela Adaptada 
do Brasil, Inglaterra e França. Essas 
equipes já treinam no Clube Naval de 
Charitas com o objetivo de se prepara-
rem para as Paraolimpíadas do Rio de 
Janeiro, em 2016.

A Regata a Vela do CIAGA tem 
grande importância no cenário espor-
tivo nacional, fazendo parte do calen-
dário oficial da Federação de Vela do 
Estado do Rio de Janeiro. •

toria Geral do Material da Marinha 
(DGMM), Esquadra e representantes 
do Corpo de Intendentes da Marinha.

Os Alunos do Colégio Naval obti-
veram o 1º lugar nas duas categorias 
das quais participaram: Aspirantes e 
Sub-24. A Enseada Batista das Neves 
serviu como cenário para toda com-
petição. Ao final das provas, os atle-
tas se reuniram no ginásio do Colégio 
Naval para a cerimônia de premiação 
e encerramento das atividades espor-
tivas do dia. •

REGATA dE CANoAGEM do CoLéGio 
NAVAL AGiTA ENSEAdA

No dia 17 de agosto, na Enseada 
Batista das Neves, ocorreu a Regata de 
Canoagem do Colégio Naval, com parti-
cipação de 126 atletas. O evento encerrou 
as atividades alusivas ao 63º aniversário 
do Colégio Naval, as quais se estende-
ram ao longo de nove dias com eventos 
esportivos e programas culturais.

Ao final das provas, a cerimônia de 

premiação foi realizada 
no marcante pórtico 
de entrada do Colégio 
Naval. Os alunos do 
Colégio Naval se des-
tacaram nas categorias: 
Classe I - Individual 
Júnior: 2º e 3º lugares;·      
Classe I - Duplo Junior: 
1º e 2º lugares: Classe 
Surfski Masculino 
Junior: 3º lugar; Classe 
II - Individual Mascu-
lino Júnior: 1º e 3º luga-
res; e Classificação por 
equipe: 3° lugar. •

Veleiros durante a disputa

Atletas na Enseada

Regata iniciou os festejos em comemoração aos 63 anos do CN
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ESCoLA NAVAL CoNqUiSTA A iV ETAPA do ToRNEio UNiVERSiTáRio dE ATLETiSMo

Rio dE JANEiRo SEdiA CAMPEoNATo MUNdiAL MiLiTAR dE VôLEi

A Equipe de Atletismo da Escola 
Naval (EN) participou da IV Etapa do 
Torneio Universitário de Atletismo 
(TUNA), em São Caetano do Sul, São 
Paulo, no dia 17 de agosto. A disputa 
serviu de preparação para a XLIX 
NAVAMAER, tradicional competição 
esportiva entre as academias milita-
res, com previsão de realização em 
setembro de 2015, na Academia Mili-
tar das Agulhas Negras (AMAN). 

Além da Equipe de Atletismo da 
EN, a competição contou com a par-
ticipação de atletas de 16 Universida-
des, tendo a Escola Naval se sagrada 
campeã na modalidade masculina. 
Contabilizando-se os resultados das II 
e III Etapas do TUNA, a Escola Naval 
obteve o título de Campeã Geral da 

O Campeonato Mundial Militar 
de Voleibol 2014 foi promovido pelo 
Conselho Internacional do Esporte 

competição.
A Equipe de Atletismo alcançou 

expressivos resultados nas modalida-
des coletivas, como no revezamento 
4x400 m, onde os Aspirantes Semana, 
Eloy, Renan Luz e Bitencourt conquis-
taram o 1º lugar; e na prova dos 4x100 
m rasos, tendo os Aspirantes Semana, 
Castilho, Bitencourt e Pereira obtido 
o 5° lugar.

Nas competições individuais, os 
destaques do torneio foram o Aspi-
rante Eusébio, 1° lugar no Lança-
mento do Disco e 3°lugar no Arre-
messo do Peso; Aspirante Semana, 
que conquistou a 2ª colocação na 
prova dos 400 m rasos; e o Aspirante 
Cleyson, que alcançou o 3º lugar no 
lançamento de disco. •

Militar (CISM), sob a gerência do 
Departamento do Desporto Militar, 
do Ministério da Defesa e contou com 

a participação de mais de 400 milita-
res envolvidos diretamente na organi-
zação. •

Equipe da Escola Naval

Treinamento do time feminino do Brasil

De 20 a 31 de julho, a cidade do 
Rio de Janeiro (RJ) foi palco da 33ª 
edição do Campeonato Mundial Mili-
tar Masculino de Voleibol. As disputas 
aconteceram no Centro de Capacitação 
Física do Exército (CCFEx), na Urca 
(RJ), e reuniu delegações de 11 países, 
com cerca de 200 atletas. Os jogado-
res brasileiros venceram a Seleção da 
Venezuela na final por 3x0 e garanti-
ram a medalha de ouro. Na ocasião, a 
seleção da Holanda conquistou o Fair 
Play, título concedido à seleção que 
possui o melhor jogo limpo. 

No período de 3 a 9 de agosto foi 
a vez das mulheres entrarem em ação. 
A 15ª edição do Campeonato Mundial 
Militar Feminino de Voleibol também 
aconteceu nas instalações do CCFEx e 
reuniu cinco seleções: Brasil, Canadá, 
China, Holanda e Alemanha. O Brasil  
conquistou o tetracampeonato, ven-
cendo a seleção da China por 3x2. A 
seleção do Canadá levou o prêmio Fair 
Play pelo espírito desportivo demons-
trado durante o campeonato.


