
Esportes na Marinha
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes

www.mar.mil.br/cefanANO VII • 30ª Edição Agosto a Dezembro de 2018 • Distribuição gratuita

MILITAR DO PROGRAMA OLÍMPICO DA MARINHA MINISTRA 
PALESTRA EM SEMINÁRIO DE GESTÃO ESPORTIVA

O Sargento do Programa Olímpi-
co da Marinha (PROLIM), Samuel 
Freitas Moraes Gonçalves, proferiu 
uma palestra durante o VIII Semi-
nário de Gestão Esportiva FGV/
FIFA/CIES, realizado, no dia 25 de 
agosto, na Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), no Rio de Janeiro-RJ. O 
militar participou do debate sobre a 
importância dos valores olímpicos 
no desenvolvimento social, acom-
panhado por atletas, profissionais 
do esporte e membros dos Comitês 
Olímpico e Paralímpico do Brasil.

O Sargento Samuel Gonçalves 
é parceiro do medalhista olímpi-
co Lars Grael em competições de 
Vela. Eles tornaram-se Campeões 
Mundiais em 2015 e Vice-Campe-
ões europeus da Classe Star no final 
de agosto. Além de fazer parte do 
PROLIM, o Sargento Samuel Gon-
çalves foi aluno do “Projeto Grael”, 

uma organização sem fins lucrativos 
que oferece educação por meio de 
iniciação esportiva, profissionalizan-
te e incentivo escolar. 

Em sua palestra, o militar, cam-
peão brasileiro e estadual da Classe 
“Star”, definiu o apoio da Marinha 
do Brasil como primordial para o 
desenvolvimento esportivo, pois 
possibilita ao atleta manter seu foco 
exclusivamente no esporte. O sar-
gento também lembrou do seu iní-
cio na modalidade. “Minha história 
no esporte começou em 2001. Para 
divulgar o esporte da Vela, os mem-
bros do “Projeto Grael” davam pa-
lestras nas escolas públicas, levavam 
barquinhos para explicar como fun-
cionavam. Eu visitei o projeto com 
mais dois amigos, e me apaixonei 
pelo esporte. Três meses depois, 
meu pai faleceu e o projeto me abra-
çou. Então, me senti acolhido. Mi-

nhas aulas eram em apenas dois dias 
na semana, mas eu ia quatro”.

Prova de que o esforço somado ao 
incentivo pode gerar bons frutos no 

esporte brasileiro, o militar do PRO-
LIM passou a proferir palestras em 
escolas e hoje também participa da 
formação de atletas.

O auditório da FGV estava lotado para a palestra do Terceiro-Sargento Samuel Gonçalves

O Terceiro-Sargento Samuel ministrou palestra na FGV
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JOVENS DO PROGRAMA “FORÇAS NO ESPORTE” PARTICIPAM DO 
PROJETO “UNIVERSIDADE DE PORTAS ABERTAS” DA PUC-RIO

No dia 1° de novembro, um grupo 
de 120 jovens provenientes do Pro-
grama Forças no Esporte (Profesp) 
do Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC) e do 
Centro de Educação Física Adalber-
to Nunes (CEFAN), além de alunos 
de escolas das regiões de Jardim Gra-
macho, Nova Iguaçu e do Complexo 
do Alemão participaram do Projeto 
“Universidade de Portas Abertas” 
na PUC-Rio, onde foram recebidos 
pelo Vice-Reitor para Assuntos Co-
munitários, Professor Augusto Luiz 
Duarte Lopes Sampaio.

O Projeto tem o intuito de divulgar 
e ampliar o acesso de jovens mora-
dores de comunidades da periferia à 
universidade. Os participantes rece-
beram informações sobre o ingresso 
na universidade e o sistema de bolsas 
por meio de depoimentos de alunos 
bolsistas, além de assistirem a pales-
tras do Núcleo Interdisciplinar de 
Meio Ambiente (NIMA).

O Profesp é uma vertente do Pro-
grama Segundo Tempo do Governo 
Federal, desenvolvido pelo Ministé-
rio da Defesa, com o apoio da Ma-
rinha, Exército e Aeronáutica, e em 

parceria com os ministérios do Es-
porte e do Desenvolvimento Social 
e a Secretaria Nacional de Juventude.

O programa tem por objetivo a 
prática e a cultura do esporte como 

forma de promover o desenvolvi-
mento integral, a inclusão social, a 
cidadania e a melhoria da qualidade 
de vida de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade.

Alunos do Profesp visitam laboratório de mecânica da PUC

Coordenadoras apresentam a PUC-RIO aos alunos do Profesp

SARGENTO ANA MARCELA É A 1ª DO RANKING NO 
MUNDIAL DE MARATONA AQUÁTICA

A Sargento do Programa Olím-
pico da Marinha (PROLIM), Ana 
Marcela Cunha, subiu ao pódio na 
VII Etapa do Circuito Mundial de 
Maratona Aquática da Fina de 2018, 
em Chun’an, China.

Com seus expressivos resultados 
ao longo do Circuito, a atleta do 
PROLIM ficou em primeiro lugar no 
ranking. A última etapa do Circuito 
foi disputada no dia 9 de setembro, 
em Abu Dhabi, e a participação da 
atleta nessa etapa garantiu o título do 
Circuito Mundial de 2018.

O Circuito Mundial de Maratona 
Aquática da Fina de 2018, compos-
to por dez etapas com os principais 
nomes da modalidade, é a principal 
competição do calendário do ano. O 
campeonato só perde de importân-
cia para os Jogos Pan-americanos e 
para os Jogos Olímpicos.

Destaque na 8ª etapa 
do Circuito Mundial de 
Maratonas Aquáticas

No dia 9 de novembro, foi reali-
zada 8ª e última etapa do Circuito 
Mundial de Maratonas Aquáticas, 
em Abu Dhabi, nos Emirados Ára-
bes Unidos. O anual e tradicional 
torneio de águas abertas contou 
com a participação de 25 atletas de 
10 países. A Terceiro-Sargento Ana 
Marcela Jesus da Cunha, garantiu o 
bronze e, com a conquista, sagrou-
-se, pela quarta vez, a melhor mara-
tonista aquática da temporada.

Presente em sete das oito etapas 
do circuito, ganhou ouro no Canadá 
e na Hungria, prata nas Seicheles e 
bronze na China. Foram cinco pó-
dios e um quarto lugar no Mundial. 
Antes, a brasileira havia sido campeã 
em 2010, 2012 e 2014.

Sargento do Programa Olímpico da Ma-
rinha (PROLIM) Ana Marcela Cunha

Sargento Ana Marcela vence etapa de 
maratona aquática nos UEA



Atletas da Marinha vitoriosos do Campeonato Brasileiro de Barcos Longos

24º CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE TAEKWONDO
Após quatro dias de competições 

(de 29 de novembro a 3 de de-
zembro), e com a participação de 
24 países, o Brasil terminou o 24º 
Campeonato Mundial Militar de 
Taekwondo do CISM em terceiro 
lugar no ranking de medalhas, to-
talizando duas de ouro, quatro de 
prata e seis de bronze, ficando atrás 
apenas da China e do Irã, primeira e Delegações em formatura na cerimônia de encerramento

segundo colocados respectivamente. 
A realização do Mundial Militar de 
Taekwondo teve por objetivo pre-
parar os atletas de Alto Rendimen-
to para representar o Brasil nos 7º 
Jogos Mundiais Militares, na cidade 
de Wuhan, na China, em 2019, e nos 
Jogos Olímpicos de 2020, no Japão, 
contribuindo para o desenvolvimen-
to do Desporto Nacional.
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EQUIPE DA MARINHA SE DESTACA NO CAMPEONATO 
BRASILEIRO DE BARCOS LONGOS DE REMO

No período de 18 a 21 de outubro, 
foi realizado um dos torneios mais 
tradicionais do remo brasileiro: o 
Campeonato Brasileiro de Barcos 
Longos de Remo, pela Confederação 
Brasileira de Remo, na Raia Olímpi-
ca da Lagoa Rodrigo de Freitas, no 
Rio de Janeiro-RJ. O evento aconte-
ce no 2° semestre todos os anos.

A competição, marcada pelo alto 
nível de disputa, contou com a par-
ticipação de 266 atletas de 26 clubes, 
representando oito estados do Bra-
sil, e participação de diversos atletas 
da seleção brasileira. A Marinha foi 
representada por atletas integrantes 
do Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM) que conquistaram im-
portantes resultados na competição.

O bi-Campeão Mundial de Remo 
Sub-23, o Terceiro-Sargento (RM-
2-EP) Uncas Tales Batista, foi cam-
peão em quatro provas no Campeo-
nato Brasileiro de Barcos Longos de 
Remo, juntamente com o Terceiro-
-Sargento (RM2-EP) Lucas Verthein 
Ferreira: no Double Skiff  peso pe-
sado, Double Skiff  peso leve, Four 
Skiff  e em uma das provas mais 
tradicionais do remo, o Oito Com – 
embarcação composta por oito atle-
tas, cada um segurando um remo, 
quatro à direita e quatro à esquerda 
e um nono atleta que é o timoneiro, 
responsável pelo ritmo da embarca-
ção, mas não participa das remadas, 
e é esse o significado do “com” – 
barco com timoneiro.

Outras Premiações
• O Terceiro-Sargento (RM-

2-EP) Willian Karllos Giaret-
ton foi campeão na categoria 
Quatro sem – embarcação 
composta por quatro atletas 
sem o timoneiro – e obteve as 
segundas colocações na Four 
Skiff  e na Oito com.

• O Terceiro-Sargento (RM-
2-EP) Diego Donizette Na-

zário foi campeão nas catego-
rias Double Skiff  peso leve e 
Oito com.

• O Terceiro-Sargento (RM-
2-EP) Evaldo Mathias Becker 
Morais foi campeão na Four 
Skiff  e Oito com.

• O Terceiro-Sargento (RM-
2-EP) Emanuel Dantas Bor-
ges conquistou o segundo lu-

gar na Double Skiff  peso leve 
e terceiro lugar nas categorias 
Double Skiff  peso pesado e 
Oito com.

• O Terceiro-Sargento (RM-
2-EP) Renato César Catal-
do Felizardo de Azevedo foi 
campeão na Oito com.

• A Terceiro-Sargento (RM-
2-EP) Vanessa Cozzi de Cas-

tro foi campeã na Double 
Skiff  peso leve e obteve o se-
gundo lugar na Double Skiff  
peso pesado.

• A Terceiro-Sargento (RM-
2-EP) Fernanda Leal ficou 
em segundo lugar na Double 
Skiff  peso leve e em terceiro 
nas categorias Double Skiff  
peso pesado e Four Skiff.



38º Campeonato Mundial Militar de Judô realizado no CEFAN

Presidente do COB e Secretário Nacional de Alto Rendimento durante o 
Campeonato
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PRESIDENTE DO COB VISITA CEFAN DURANTE 38° 
CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE JUDÔ

Durante o 38º Campeonato Mun-
dial Militar de Judô do Conselho 
Internacional do Esporte Militar 
(CISM), o Presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), Pau-
lo Wanderley Teixeira, o Secretário 
Nacional de Alto Rendimento do 
Ministério do Esporte, Luiz Celso 
Giacomini e o Diretor de Alta Per-
formance da Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ), Professor Ney Wil-
son, fizeram uma visita ao Centro 
de Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes (CEFAN). Na ocasião, 
puderam verificar o evento e assistir 
às lutas das disputas individuais nas 
categorias feminino e masculino.

Após conquistarem o lugar mais 
alto do pódio nos embates por equi-
pes, os judocas brasileiros obtiveram 
excelentes resultados no primeiro dia 
das disputas individuais que ocorre-
ram na sexta-feira, dia 9 de novem-
bro. Os competidores brasileiros nas 

categorias 48 kg, 52 kg, 57 kg, 60 kg, 
66 kg e 73 kg conquistaram quatro 
medalhas de ouro e três de bronze.

Nas competições individuais, femi-
nino e masculino, os atletas do Brasil 
voltaram a brilhar no ginásio polies-
portivo Amazônia Azul do CEFAN, 
com as medalhas de ouro conquista-
das pelo 3ºSG-EB Eric Takabatake, 
que venceu por ippon o russo Sakha-
vat Gadzhiev, na categoria 60 kg; pela 
3ªSG-EB Jéssica Pereira que, na ca-
tegoria 52kg, derrotou a russa Yulia 
Kazarinae; pelo 3ºSG-EB Charles 
Chibana, com vitória por ippon sobre 
o russo Alim Balkarov, na categoria 
66 Kg; e pela 3ªSG-EB Rafaela Silva, 
atleta do Programa Olímpico da Ma-
rinha (PROLIM), que venceu a fran-
cesa Helene Receveaux por waza-ari, 
no golden score, na categoria 57 kg.

O bronze foi garantido pela 3ªSG-
-EB Gabriela Chibana, categoria 48 kg, 
com vitória sob a chinesa Zixiao Guo; 

pela 3ªSG-RM2-EP Tamires Crude, 
também atleta do PROLIM, que ven-
ceu a chinesa Yu Lan na categoria 57 

Kg; e pelo 3ºSG-EB Marcelo Con-
tini, que superou o russo David Ga-
mosov por ippon, na categoria 73 Kg.


