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Marinha oficializa parceria
no Programa Forças no Esporte

Marinha acerta
a mão no basquete

A Marinha do Brasil, no dia 26 de maio de 2010, deu mais um
passo na transformação da vida de crianças e adolescentes do
Rio de Janeiro. Para incrementar o Programa Forças no
Esporte, foi oficializado no CEFAN, um termo de cooperação
entre a Marinha e a Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio
de Janeiro. Representando as duas instituições, assinaram o
referido termo, o Exmº Sr CA (FN) Fernando Cesar da Silva
Motta e o Arcebispo do Rio de Janeiro Dom Orani João
Tempesta.

Em maio, a equipe de basquete da Marinha do Brasil/ Cabo Frio,
conquistou a medalha de bronze nos 19º Jogos Abertos Brasileiros
(jabs) - Mato Grosso 2010, derrotando a equipe do Mato Grosso.

O objetivo da parceria é a realização de esforços mútuos para
colaborar com o desenvolvimento sócio-educativo de crianças e
adolescentes. Em 2010, serão atendidas, no CEFAN, 150
crianças e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária
entre 10 e 17 anos, regularmente matriculados em instituições
de ensino, visando à inclusão social, por meio de atividades
voltadas à promoção da cidadania, educação, cultura, lazer,
moral, civismo, esporte e da religião.
Desde a criação do Programa Forças no Esporte, em 2003, a
Marinha ajuda a melhorar a qualidade de vida de crianças e jovens carentes do Brasil, em quatro
estados e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, a parceria Marinha/Pastoral do Menor tem como
núcleos o CEFAN, o Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) e o Centro de
Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA).

Travessia dos Fortes: equipe de Natação
Feminina da Marinha conquista bons resultados
Criada em 2001, com percurso de aproximadamente 4 Km, do Forte de Copacabana ao Forte do
Leme, a Travessia dos Fortes foi disputada no Rio de Janeiro, em 4 de abril de 2010. Na já
tradicional prova do calendário nacional da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, as
militares atletas da equipe de Natação da Marinha e pertencentes ao Centro de Educação Física
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), em preparação para os 5º Jogos Mundiais Militares Rio2011, alcançaram os seguintes resultados:
Na categoria Elite Feminina (Natação):

Na categoria 17-19 anos:

MN-RM2-EP Monick Avelino Perez
4º lugar - 42'29"
MN-RM2-EP Isabelle de França Longo
5º lugar - 42'32"
MN-RM2-EP Izabela Passos Fortini
8º lugar - 44'19"

CB-RM2-EP Ana Brena
Kleinschimidt Militão
Integrante da equipe do
Pentatlo Naval
1º lugar com o tempo de
47'13"
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Essa conquista é a prova de que uma parceria esportiva bem
coordenada, como a estabelecida entre a Comissão de Desportos da
Marinha (CDM) e a Liga de Basquete de Cabo Frio é capaz de
proporcionar, em pouco tempo, bons resultados para ambas as
instituições em vária competições, seja qual for a modalidade.
Convites para participações em torneios e campeonatos não param
de chegar à equipe, que também disputará, em setembro, o
campeonato mundial militar de basquete, na Coréia do Sul e o
Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, em outubro.
Um diferencial da equipe está no banco. À frente dos atletas,
encontra-se a treinadora Rafaella Bauer feldt. Com muita
competência e pulso firme, conquistou o respeito de todos, mesmo
estando na Marinha há somente cinco meses, sendo três deles na
função. Ex-atleta da modalidade e treinadora há nove anos, Rafaella
é a única mulher nessa função. No Carioca Open, suas atuações à
beira das quadras têm chamado a atenção de atletas, dirigentes e
torcedores que apreciam a arte do basquete.

Marinha e Club de Regatas Vasco
da Gama firmam convênio
para o futebol feminino

Com o propósito de preparar de
forma mais efetiva a Seleção
Brasileira Militar de futebol
feminino, a Marinha do Brasil,
por intermédio do Centro de
Educação Física Almirante
Adalberto Nunes (CEFAN), e o
Club de Regatas Vasco da Gama,
firmaram convênio no dia 29 de
abril. A base da seleção que
disputará os 5º Jogos Mundiais
Militares, a serem realizados em
julho de 2011, no Rio de Janeiro,
encontra-se servindo na Marinha
do Brasil.
A cerimônia de assinatura foi
Comandante-Geral do
presidida pelo ComandanteCorpo de Fuzileiros Navais
Geral do Corpo de Fuzileiros
e Presidente do
Navais, Almirante-de-Esquadra
Vasco da Gama
(FN) Alvaro Augusto Dias
Monteiro, e contou com a
presença de autoridades
militares e conselheiros do Vasco da Gama. A concretização desta
união foi assinada pelo Contra-Almirante (FN) Fernando Cesar da
Silva Motta, Diretor do CEFAN e Presidente da Comissão de
Desportos da Marinha, e pelo Sr. Carlos Roberto Dinamite de
Oliveira, Presidente do Vasco da Gama.
Iniciando a agenda, foi disputado um emocionante jogo de
confraternização entre as equipes Masters do Vasco da Gama e da
Marinha. Durante o evento, foi realizada, ainda, exposição de parcela
do acervo do Museu itinerante do Corpo de Fuzileiros Navais.
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5º Jogos Mundiais Militares 2011

Rio recebe a 65ª Assembléia Geral e Congresso do CISM
A Cidade do Rio de Janeiro se prepara para sediar o 5º
Jogos Mundiais Militares (JMM) os Jogos da Paz, no
período de 16 a 24 de julho de 2011. Faltando um
pouco mais de um ano para o início da competição, o
Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM)
realizou, em maio, a 65ª Assembléia Geral e
Congresso do CISM. Em solenidade no Palácio da
Cidade, o Comandante da Marinha, Almirante-deEsquadra Júlio Soares de Moura Neto, foi
condecorado com a Ordem do Mérito do CISM, Grau
Grande Oficial. A medalha foi entregue pelo então
Presidente do CISM, Major General Gianni Gola.
Na mesma ocasião, medalhas do CISM foram
entregues para personalidades, civis e militares, que
estão apoiando a realização dos JMM. O evento
contou ainda com a presença do Prefeito Eduardo
Paes, também agraciado.

Assembléia Geral
O encontro teve a finalidade de debater e trocar
informações relacionadas às atividades referentes
aos JMM, visando a melhor divulgação do esporte
militar e a participação das delegações na
programação esportiva do CISM, assim como o
conhecimento detalhado do planejamento
operacional dos Jogos Militares e da estrutura das
instalações esportivas.
Pela primeira vez a América Latina irá sediar os Jogos
Mundiais Militares. Os Jogos Rio 2011 reunirão 20
modalidades esportivas, dentre as quais, 15
modalidades olímpicas. Durante a cerimônia de
abertura da Assembléia Geral e Congresso do CISM,
presidida pelo Major General Gianni Gola, o
Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio
Soares de Moura Neto, lembrou em seu discurso a
finalidade do CISM, criado logo após o fim da 2ª
Guerra Mundial, em 1948, para unir as Forças
Armadas e todos os países, por meio do esporte.
- Para nós brasileiros, a realização da 65ª Assembléia
Geral do CISM veio em momento oportuno. O Brasil
será sede de importantes eventos esportivos como a
Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas
de 2016, além disso, sediará os 5º Jogos Mundiais
Militares - disse o Comandante da Marinha.
Delegações dos 133 países, que participarão da
competição, fizeram uma visita guiada às instalações
esportivas dos Jogos da Paz, coordenada pelo Comitê
de Planejamento Operacional (CPO). Constavam no
roteiro de visita o Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes (CEFAN); Centro Nacional de Tiro
Esportivo; Centro Nacional de Hipismo; Vilas Militares
de Atletas e instalações não-desportivas situadas na
Zona Oeste do Rio de Janeiro. A visita finalizou no
Estádio Olímpico João Havelange, popularmente
conhecido como Engenhão. Pela primeira vez na
história dos jogos, chefes de delegações visitaram os
locais de competição antes do evento. Ao todo, 85
delegados participaram das visitas.
O planejamento para os Jogos Militares começou no
início de 2008, por parte do Ministério da Defesa e
das Forças Armadas. Alguns dos principais
complexos esportivos da cidade do Rio de Janeiro
utilizados no Pan-americano de 2007 abrigarão
competições dos Jogos Rio 2011, como o Parque

Convite Oficial para os Jogos
foi entregue na Cerimônia de Abertura
Os países membros do CISM receberam
oficialmente o convite para participar dos 5º Jogos
Mundiais Militares durante a cerimônia de Abertura
da 65ª Assembléia e Congresso da entidade, no
Monumento aos Pracinhas, em cerimônia que
também comemorou o Dia da Vitória da II Guerra
Mundial. Os 85 chefes de delegações receberam
os convites oficiais.

Da esquerda para a direita: O Comandante do Exército, o
General-de-Exército Enzo Martins Peri; o ex-presidente do
CISM, General Gianni Gola; o Comandante da Marinha,
Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto; e o
Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar
Juniti Saito.

Aquático Maria Lenk, Centro Nacional de Hipismo,
Estádio João Havelange e Ginásio do Maracanãzinho.
Para abrigar as delegações estrangeiras estão sendo
construídas três Vilas de Atletas Militares: a Vila
Branca, em Campo Grande; a Vila Verde, em Deodoro;
e a Vila Azul, no Campo dos Afonsos. Os três
complexos, que após o Rio 2011 irão se transformar
em residências para os oficiais (PNR), terão a
capacidade total para receber até 7.190 atletas.
A primeira edição dos JMM foi realizada em Roma, em
1995, como uma celebração aos 50 anos do fim da
Segunda Guerra. Nos anos seguintes, os Jogos foram
realizados na Croácia, Itália e Índia.
O 5º Jogos Mundiais Militares conta com a
participação de seis mil atletas de 110 países, que
disputarão no atletismo, boxe, basquete, esgrima,
futebol, hipismo, judô, natação, pentatlo moderno,
taekwondo, tiro, triatlo, vela, vôlei e vôlei de praia.
Além dos cinco esportes militares: orientação,
paraquedismo, pentatlo naval, pentatlo militar e
pentatlo aeronáutico. A entidade congrega 133
países-membros, reunindo mais de um milhão de
atletas militares ao redor do mundo, sendo a terceira
entidade desportiva do planeta.

O General Gianni Gola, e o Comandante da
Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio Soares de
Moura Neto, representando o Ministro da Defesa,
Nelson Jobim, discursaram antes da entrega da
Medalha da Vitória. O General Gola, os Delegados
dos Países membros do CISM, Militares das
Forças Armadas e civis foram condecorados,
assim como instituições nacionais que têm
contribuído para divulgar informações sobre as
realizações da Força Expedicionária Brasileira e de
outros soldados durante a II Guerra Mundial.
O selo alusivo aos 5º Jogos Mundiais Militares foi
oficialmente lançado pelo presidente dos Correios,
Carlos Henrique Custódio, e pelos comandantes da
Marinha, Exército e Aeronáutica, Júlio Soares de
Moura Neto, Enzo Martins Peri, e Juniti Saito,
respectivamente. Idealizado pelos Correios, o selo
apresenta a logomarca dos Jogos Militares em
linhas estilizadas, simbolizando a pomba da paz e
a finalidade do CISM de fomentar a paz e a amizade
entre os militares por meio do esporte. Ao centro
do selo, uma legenda indicativa da competição e,
abaixo, o slogan “Jogos da Paz”. As bordas, em
amarelo dourado, valorizam o conjunto
apresentado.
Coronel Kalkaba é o novo presidente do CISM
O novo presidente do CISM, Coronel Kalkaba
Malboum, de Camarões foi eleito durante a 65ª
Assembléia Geral e Congresso do CISM. O
representante da África venceu o Coronel Bengt
Nylander, da Suécia, e já assumiu o cargo, que foi
ocupado pelo General Gianni Gola nos últimos 12
anos.
- Obrigado a todos vocês que me elegeram.
Continuarei servindo ao CISM como sempre fiz.
Está aberta uma nova página na história da
entidade e espero poder honrar essa confiança que
vocês depositaram em mim - disse o Coronel
Kalkaba, depois de anunciada a sua vitória.

Comandante da Marinha recebe medalha

O novo presidente do CISM aproveitou para
convidar o General Gola para o cargo de Presidente
Honorário da entidade. Todos os países
participantes da Assembléia e Congresso que
estavam com a anuidade em dia tiveram o direito a
um voto. A eleição foi secreta e os votos foram
contabilizados por uma comissão formada por
membros da entidade. O vice-presidente e um
membro do Comitê Diretor também foram eleitos
na ocasião. O novo vice-presidente do CISM
também foi eleito no sábado: o Tenente- Coronel
Mesut Cerit, da Turquia. Aos 43 anos, ele passa a
ser o vice-presidente mais jovem da história da
entidade.
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Judoca Mayra Aguiar conquista bronze no Grand Slam do Rio
A MN-EP-RM2 Mayra Aguiar
Silva, integrante da equipe
de judô da Marinha do
Brasil, conquistou medalha
de bronze no Grand Slam de
Judô do Rio 2010, na
categoria - 78 KG, realizado
nos dias 23 e 24 de maio,
n o e s t á d i o d o
Maracanãzinho, no Rio de
Janeiro. A competição faz
parte do Circuito Mundial da
Federação Internacional de Judô e conta pontos para o
ranking mundial e olímpico da modalidade.
Após vencer a chinesa Meiling Zhang na estréia, a
gaúcha Mayra Aguiar superou a líder do ranking, a
francesa Celine Lebrun, nas quartas de final e avançou
para as semifinais. Diante da japonesa Daiki
Nishiyama, a brasileira - 15ª da lista - não resistiu e
ficou com a medalha de bronze. Foi a sua primeira
medalha em um Grand Slam.

A atleta disse ter se atrapalhado um pouco com a
pegada e que treinou para conquistar o ouro e somar
pontos para as Olimpíadas.

do circuito mundial. Todas essas competições valem
pontos em busca da vaga para as olimpíadas Londres2012.

- Apesar de ter criado expectativa para um melhor
resultado, estou muito satisfeita com a 3ª colocação.
Afinal, a competição me ajudou na minha preparação
para os Jogos Mundiais Militares Rio-2011 e ainda me
fez pontuar no ranking de atletas para os Jogos
Olímpicos de Londres em 2012 - declarou com orgulho
a judoca.

História

O evento contou com a participação de 360 atletas de
42 países, sendo 53 brasileiros, entre os quais 15
militares atletas pertencentes ao Centro de Educação
Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), integrantes
da seleção brasileira feminina de judô. A competição
faz par te de um calendário de 26 eventos
internacionais da modalidade, entre Grand Slam,
Masters, Grand Prix e a Copa do Mundo de Judô, este
ano também disputada no Brasil, na cidade de São
Paulo. O Brasil é o único país que organiza dois eventos

A gaúcha Mayra voltou aos tatames em setembro do
ano passado, após uma longa recuperação de uma
lesão séria no joelho, e desde então tem obtido bons
resultados, como o ouro na etapa de Budapeste da
Copa do Mundo.
Em 2007, durante o Pan do Rio, Mayra Aguiar foi uma
das maiores surpresas do esporte brasileiro.
Conquistou com 15 anos a medalha de prata na
categoria até 70kg e surgiu como uma das principais
promessas do judô brasileiro, chegando como aposta
aos Jogos de Pequim, no ano seguinte. No entanto, por
causa da lesão do joelho, no joelho no fim de 2008, a
judoca teve que interromper por um tempo sua
ascensão.

Ana Cláudia é aposta de medalhas
nos Jogos Militares de 2011
Integrante do Centro de
Educação Física
Almirante Adalber to
Nunes (CEFAN), a militar
e atleta MN-RM2-EP Ana
Cláudia Lemos Silva,
vem se destacando nos
cenários nacional e
internacional do
atletismo. Para a
Marinha, a atleta é um
belo exemplo de
dedicação e uma das
maiores esperanças de
medalhas, nos 5º Jogos
Mundiais Militares Rio2011.
Atualmente, com 21 anos, a marinheira Ana Cláudia ocupa o primeiro lugar
no ranking mundial da prova dos 100m. A atleta já foi campeã sul-americana
Sub 23 em Lima, Peru, em 2008 e reserva do 4x100m nacional, que obteve
o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 e no campeonato
mundial de Berlim, Alemanha, em 2009. Em 2010, ano de seu ingresso na
Marinha do Brasil, a velocista, natural do Ceará, já conquistou os seguintes
resultados:
Primeiro lugar nos 100m (igualando o recorde sul-americano na disputa da
semifinal) e no revezamento 4x100m e, ainda, segundo lugar no
revezamento 4x400m, nos Jogos Sul-Americanos, que em 2010
correspondeu ao Campeonato Sul-Americano Sub 23, disputado em março,
em Medellin, Colômbia.
Segundo lugar nos 200m e terceiro nos 100m, no GP internacional Caixa
UNIFOR de atletismo 2010, disputado no dia 16 de maio de 2010, em
Fortaleza.
Quinto lugar nos 100m e 200m, no GP Internacional Caixa Governo do Pará
de atletismo 2010, disputado no dia 19 de maio de 2010, em Belém.
Terceiro lugar nos 200m e quarto nos 100m, no 26º GP Brasil Caixa 2010,
disputado no dia 23 de maio de 2010, no Rio de Janeiro.
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