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TÍTULOS EM 2014 LEVAM VELEJADORAS DA MB A
CONQUISTAREM PRÊMIOS NO BRASIL E NO MUNDO
As 3º SG-RM2-EP Martine Grael
e 3º SG-RM2-EP Kahena Kunze têm
mais troféus para incluir em suas galerias. Em novembro, as velejadoras
ficaram com o prêmio ISAF Rolex
Melhor Velejador do Mundo em 2014,
em Pueblo Español, Palma de Maiorca,
na Espanha. A dupla, ainda, venceu a
16ª edição do Prêmio Brasil Olímpico,
celebrada na noite de gala do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB), em 16 de
dezembro, que consagra os melhores
atletas brasileiros do ano em diversas
categorias.
As premiações são frutos das ótimas
campanhas das atletas da Marinha do
Brasil em 2014, que as colocam como
uma das esperanças do Brasil para conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.
As velejadoras dominaram a categoria 49erFX e conquistaram seis títulos em 2014: o Mundial da categoria,

3º SG-RM2-EP Martine Grael e 3º SG-RM2-EP Kahena Kunze comemoram
o prêmio Brasil Olímpico

Atletas da MB recebem o prêmio Brasil Olímpico de 2014 ao lado de autoridades,
como o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão

as etapas de Hyeres e Maiorca da Copa
do Mundo de Vela ISAF, a Semana
Olímpica de Garda Trentino, a Copa
do Brasil de Vela e a medalha de ouro
no Aquece Rio Internacional Sailling
Regata – evento teste para os Jogos
Olímpicos, realizado em agosto, no
Rio de Janeiro. Além das recentes premiações, as 3º SG-RM2-EP Martine
Grael e 3º SG-RM2-EP Kahena Kunze
lideram o ranking mundial da classe
49erFX desde novembro de 2013.
De quebra, a dupla trouxe um feito
inédito para o iatismo e para o esporte
brasileiro: a 3º SG-RM2-EP Martine
Grael é filha do consagrado velejador
Torben Grael, que tem cinco medalhas
em Jogos Olímpicos (duas de ouro, uma
de prata e duas de bronze) e conquistou
o prêmio ISAF Rolex Melhor Velejador
do Mundo em 2009. Assim, eles são os
únicos pai e filho (a) a levar o referido
título, que existe desde 1994. •

3º SG-RM2-EP Martine Grael e 3º SG-RM2-EP Kahena Kunze venceram
o prêmio ISAF Rolex Melhor Velejador do Mundo de 2014
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3ºSG ALINE É ELEITA A MELHOR ATLETA
DE LUTA OLÍMPICA DE 2014

3ºSG (RM2-EP) Aline Silva no topo do pódio nos jogos mundias militares desse ano

A atleta da Marinha do Brasil,
Terceiro-Sargento (RM2-EP) Aline da
Silva Ferreira, foi eleita pelo Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) a melhor
atleta de luta olímpica de 2014. O
título garantiu a indicação da atleta ao
Prêmio Brasil Olímpico.
No dia 16 de dezembro, foram
anunciados no Theatro Municipal
do Rio de Janeiro os vencedores dos
melhores atletas masculino e feminino, escolhidos por um júri composto
por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e
personalidades do esporte nacional.
A 3ºSG (RM2-EP) Aline Silva
também disputou o prêmio Atleta da
Torcida, em votação pela internet, com
11 atletas de diferentes modalidades
entre homens e mulheres, destaques

do esporte nacional em 2014.
Lotada no Centro de Educação Física
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), a 3º
SG Aline ingressou como Marinheira no
ano de 2013 e foi promovida em dezembro
do mesmo ano à Terceiro-Sargento. Natural de São Paulo, 3° SG (RM2-EP) Aline
Silva, de 28 anos, vem se destacando cada
vez mais na sua modalidade. Em 2014,
conquistou dois importantes títulos inéditos para o Brasil: o Campeonato Mundial
Militar e o Grand Prix de Paris.
A atleta foi ainda campeã sulamericana e vice-campeã mundial, no
Uzbequistão. Aline também faturou o
bronze no tradicional torneio Kolov e
Petrov e o título do Torneio Internacional Copa Brasil, realizado no CEFAN
no mês de novembro. •

MARINHA INCORPORA ATLETAS MILITARES
RM2
Em 14 de novembro, 51 atletas de
alto rendimento foram incorporados à
Marinha do Brasil, realizando o Juramento à Bandeira Nacional. Os atletas
militares, pertencentes à Reserva de
2ª Classe da Marinha (RM2), participaram da cerimônia de conclusão do
Estágio de Habilitação para Praças e
Estágio de Aplicação para Praças, realizada no Centro de Educação Física
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN).
A cerimônia encerrou um ciclo de atividades intensas, com duração de 45 dias,
destinado à adaptação dos novos atletas à
vida militar e à formação militar naval.
A incorporação desses atletas integra o Programa Olímpico da Marinha

(PROLIM), que visa à preparação de
equipes militares brasileiras para compor a delegação dos 6° Jogos Mundiais
Militares, em 2015, na Coreia do Sul
e, também, contribuir para o desenvolvimento do desporto nacional no atual
ciclo olímpico, com a participação dos
atletas no Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro em 2016.
Dentre os militares incorporados,
estão alguns nomes que se destacam
no cenário do esporte nacional, como
a atleta Terceiro-Sargento RM2-EP
Kahena Kunze, que faz parceria com
Martine Grael na vela, e a TerceiroSargento RM2-EP Fabiana Beltrame,
destaque no remo olímpico. •

Atletas militares durante cerimônia de incorporação à Marinha do Brasil no CEFAN
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COM6°DN PARTICIPA DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ WADO RYU

Equipe de Karate do projeto “esporte é vida” no campeonato

Foi realizada, no dia 9 de novembro, a 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Karatê Wado Ryu, na cidade
de Maracaju (MS). O Comando do 6°
Distrito Naval foi representado pela
Equipe Kumakan de Karatê, do Projeto “Esporte é Vida”, do Núcleo do
Serviço de Assistência Integrada ao
Pessoal da Marinha (N-SAIPM).
A equipe esteve representada por
nove atletas que disputaram as medalhas e troféus nas modalidades de Kata
individual e Kumitê olímpico. Ao todo

foram conquistadas 11 medalhas pelos
atletas.
Durante a abertura do evento, as
autoridades dos poderes Executivo e
Legislativo municipal, assim como
a Direção Técnica da Federação de
Karatê, proferiram agradecimentos à
equipe e à Marinha do Brasil em proporcionar, por meio de seus projetos
sociais, a oportunidade de disponibilizar um esporte com características
sociais como o karatê, que tem no respeito seu principal fundamento. •

NITERÓI (RJ) SEDIA IX Regata “Amazônia Azul”
Em comemoração aos 192 anos do
aniversário da Esquadra, o Comandoem-Chefe da Esquadra realizou, no dia
25 de outubro, a IX Regata “Amazônia
Azul”, pelo XIV Circuito Poder Marítimo de Remo em Escaler - Campeonato Estadual de Remo 2014. O evento
contou com a participação de cerca
de 500 atletas, entre componentes de
Organizações Militares e do Clube de
Regatas Vasco da Gama.
O evento aconteceu na raia montada nas proximidades da Base Almirante Castro e Silva, em Niterói, Rio
de Janeiro. A cerimônia de abertura foi

iniciada com o canto do Hino Nacional
às 8h, seguida da competição esportiva, que visa destacar a importância
da “Amazônia Azul” e propiciar a
integração da Marinha do Brasil com
o público civil.
Na Categoria “Feminino”, a equipe
de remo da Diretoria-Geral do Material da Marinha sagrou-se campeã. Já
na Categoria “Aspirantes” o time da
Escola Naval ficou na primeira colocação. A equipe de remo da Esquadra
subiu ao lugar mais alto do pódio nas
categorias sub-24, misto, veterano e
sênior. •

Provas foram disputadas nas proximidades da Base Almirante Castro e Silva

Escola Naval Conquista o 1º Lugar Geral na 64º Regata Santos – Rio
O Veleiro Oceânico Marlim, da
Escola Naval (EN), conquistou o 1º
lugar geral e o 1º lugar na Categoria
ORC B, na 64ª Regata Santos - Rio,
cuja largada ocorreu no dia 24 de outubro.
Com um percurso aproximado de
200 milhas náuticas, entre a Baía de
Santos (SP) e a Ilha da Laje (RJ), a
Regata contou com a participação de 28
embarcações, onde também estiveram
presentes, além do “Marlim”, os Veleiros Dourado e Bijupirá, representando
a EN. A conquista, inédita para a Mari-

nha do Brasil, tornou-se ainda mais
significativa pelo fato dos Aspirantes
terem superado velejadores de renome,
como os medalhistas olímpicos Torben
Grael e Eduardo Penido, que competiram com barcos mais modernos e bem
preparados para regatas.
A Tripulação do Veleiro Oceânico
“Marlim” foi formada por um Oficial
da Marinha do Brasil, ex-tripulante do
barco, e oito Aspirantes da EN, tendo
contado, ainda, com a participação do
atleta de alto rendimento da Equipe de
Vela da MB, o 3º SG-RM2-EP Rafael

Veleiro durante a Regata

Hooper Pariz, sendo sua experiência
e perfeita integração com a Tripula-

ção decisivas para a consolidação do
expressivo resultado alcançado. •
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AgABranca realiza I Torneio de futebol de Society “Almirante Tamandaré”
Finalizando as atividades esportivas alusivas à Semana da Marinha, a
Agência da Capitania dos Portos em
Areia Branca (AgABranca) realizou o
I Torneio de Futebol de Society “Almirante Tamandaré”, nas modalidades
adulto e infantil, no dia 7 de dezembro. Atendendo à solicitação do Secretário de Esporte, o evento passará a
fazer parte do calendário esportivo do
município de Areia Branca (RN).
Foram selecionadas 16 equipes,

Equipe de Areia Branca

Recordista Mundial de Natação é
incorporada à Marinha do brasil

Cerimônia de Incorporação à Marinha do Brasil

No dia 15 de dezembro, a nadadora
Etiene Pires de Medeiros foi incorporada à Marinha do Brasil, em uma cerimônia de conclusão da primeira fase do
Estágio de Habilitação para Praças, presidida pelo Comandante do Centro de
Educação Física Almirante Adalberto
Nunes (CEFAN), Contra-Almirante
(FN) Luiz Artur Rodrigues Nunes.
A solenidade incorporou a campeã
dos 50 metros costas no Mundial de
Natação em piscina curta, em Doha, no
Catar. A nadadora, além de conquistar
o título mundial inédito para o Brasil,
bateu o recorde mundial da prova.

incluindo a da Marinha do Brasil,
representada por militares da AgABranca e por empresas ligadas ao setor
marítimo, além de órgãos da esfera
Estadual e Municipal, sendo inscritos
160 atletas.
O evento teve grande repercussão
na mídia local, sendo as parciais dos
resultados das partidas divulgados
online na rádio e nos blogs da cidade.
A equipe da AgABranca sagrou-se
campeã do torneio. •

Em 2014, Etiene já havia batido
três recordes sul-americanos: 100
metros costas, 50 metros costas e 50
metros livres. A Sargento, de apenas
23 anos, obteve bons resultados nas
principais competições disputadas esse
ano, sagrando-se campeã brasileira dos
100 metros costas, do Troféu Maria
Lenk, e a terceira colocação nos 50
metros costas, na Copa do Mundo de
Natação, em Tóquio, no Japão.
Etiene Medeiros finaliza o ano de
2014 como uma das grandes promessas do Brasil para os Jogos Olímpicos
Rio 2016. •

Batalhão de Operações Ribeirinhas
realiza evento de corrida de obstáculos
Em homenagem aos 29 anos de
atuação na Amazônia Ocidental, o
Batalhão de Operações Ribeirinhas
(BtlOpRib) promoveu, no dia 1º de
novembro, a 2ª Corrida de Obstáculos
“Combatentes Ribeirinhos”. A competição contou com a participação de 40
equipes, que enfrentaram um percurso
de 3 km com 15 obstáculos, com base na
“Pista do Combate Ribeirinho”, acessório de ensino empregado na preparação
dos fuzileiros navais para a situação de
combate no ambiente amazônico.
O grupo “Velocidade Máxima”
conquistou o primeiro lugar, seguido
dos grupos “Jacaré-açu” e “Selva”,
respectivamente. Para o Comandante
do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante
Domingos Savio Almeida Nogueira,
a competição é uma ferramenta para
incentivar a prática de esportes. “Essa
iniciativa é uma forma de aproximar

a Marinha da população amazonense.
A prática de reunir civis e militares
é salutar e possibilita que possamos
mostrar a importância da Marinha”,
declarou.
Segundo o Comandante do Batalhão, Capitão-de-Fragata (FN) Márcio Rossini, a competição trabalhou o
espírito de companheirismo entre as
equipes. “Um destaque dessa corrida
é a participação de mulheres. Esse era
um pré-requisito para inscrição. Toda
equipe tinha que ter a participação
de uma mulher e percebemos que em
muitos obstáculos elas se destacaram”,
apontou o Comandante.
O programa de eventos do BtlOpRib contou, ainda, com a entrega do
diploma “Amigo do Batalhão”, no dia
2; a inauguração da galeria de fotos de
ex-comandantes, no dia 3; e um baile
no dia 4 de novembro. •

Participantes enfrentaram um percurso de 3 km com 15 obstáculos

