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Projetos de participação beneficiam 150 mil pessoas em sete capitais 

05/02/2015, 11:30  

 

No Brasil já são 150 mil atletas de participação, que no ano passado praticaram várias 

atividades esportivas, em sete capitais, todas com recursos captados por meio da Lei de 

Incentivo ao Esporte (LIE). As ações incentivam a qualidade de vida e a inclusão social, 

além de proporcionar o esporte e a saúde por meio da Sociedade Cooperativa de 

Trabalho dos Atletas e Profissionais da Área do Esporte (Cooper), com sede em São 

Paulo. 

 “A Lei de Incentivo ao Esporte é fundamental para a existência de todos esses projetos, 

que têm como objetivo aumentar cada vez mais o número de adeptos e de cidades 

atingidas. Os projetos são focados em atleta de alta performance e todos se destacam por 

praticarem uma atividade física”, ressaltou o diretor do Departamento de Incentivo e 

Fomento ao Esporte do Ministério do Esporte, Paulo Vieira. 

São cinco projetos, que juntos, levaram atividades esportivas às capitais de Curitiba, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Um deles - o 

Pedalar - passeio ciclístico diurno incentiva a prática e o uso da bicicleta, uma forma de 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51590-projetos-de-promocao-da-saude-beneficiam-150-mil-pessoas-em-sete-capitais
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divertir, poupar dinheiro, economizar combustível, apreciar a natureza, evitar 

congestionamento e adquirir mais equilíbrio. 

“A prática do ciclismo se faz presente na vida das pessoas de várias formas, seja para 

curtir o lazer com a família no fim de semana, seja como prática de exercícios e até 

mesmo como meio de transporte”, afirmou a coordenadora do projeto, Patrícia Dantas. 

Segundo a coordenadora do projeto, todas as atividades tiveram grande destaque pelo 

número de participantes atingidos, grande visibilidade e apoio das cidades envolvidas.  O 

Pedalar e o Night Riders (corrida noturna) mostraram que as atividades ciclísticas 

crescem cada vez mais, pois as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde, e 

também com a mobilidade urbana e a sustentabilidade. 

Em 2014, cerca de 40 mil pessoas, em sete cidades, participaram do Pedalar; e 15 mil 

nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília compareceram nos 

passeios ciclísticos noturnos. A corrida feminina - Lotus - que aconteceu em setembro e 

novembro nas cidades de Belo Horizonte e Brasília, contou com a participação de 6 mil 

pessoas; e a City Walk, no Rio de Janeiro e São Paulo, contou com a participação de 8 

mil pessoas. A caminhada é destinada a atletas e simpatizantes da modalidade, 

adolescentes, adultos e idosos. 
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Para o público feminino o projeto Lotus incentiva também corredores de diferentes níveis 

técnicos com a realização de corrida de rua para mulheres. Já o Night Run Twist - corrida 

noturna - promove e contribui para o fortalecimento e crescimento do esporte no Brasil. A 

iniciativa incentiva a prática da modalidade com segurança, além de valorizar e ser uma 

maneira de relacionamento da população por meio do esporte e lazer. Há também a City 

Walk destinada a pessoas sedentárias de ambos os sexos que querem começar a 

praticar alguma atividade física. 
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Este ano, as atividades continuam em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e 

Brasília. Nas outras capitais os eventos vão acontecer de dois em dois anos. No estado 

de São Paulo, a Night Run Twist inicia no dia 21 de fevereiro, em Jundiaí, a programação 

de 2015, que prossegue nos dias 28 de fevereiro em São Caetano; 7 de março em 

Sorocaba; 14 de março em Bauru; 21 de março em Araraquara, e 28 de março, em São 

José dos Campos. 

 

Cleide Passos 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

Ministérios do Esporte e da Educação apresentam programas a gestores durante 

encontro no Maranhão 

09/02/2015, 14:03  

 

Os programas desenvolvidos pelos ministérios do Esporte e da Educação foram 

apresentados aos secretários municipais do Maranhão durante o encerramento do 

Encontro Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Esporte e Lazer, neste sábado 

(07.02), em São Luís. Entre as principais iniciativas desenvolvidas em conjunto entre as 

duas pastas estão os programas Atleta na Escola e Segundo Tempo/Mais Educação 

(rebatizado de Esporte da Escola). 

Foto: Gabriel Fialho/ ME 

São ações que buscam difundir e democratizar a prática esportiva, segundo Cássia 

Damiani, diretora do Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica do Ministério 

do Esporte. “Temos que cuidar dessa fase da iniciação à base. Quem não vai para o alto 

rendimento continua com a prática esportiva, porque faz bem para a saúde, educa. O 

Atleta na Escola é um programa novo, vem de 2013, mas já mobiliza mais de 40 mil 

escolas, junto ao Ministério da Educação. É uma ação que tem papel fundamental para a 

vivência esportiva na escola e a participação em competições escolares”, afirmou. 

O objetivo principal foi o de mostrar aos gestores as ferramentas disponíveis para a 

captação de recursos e as propostas para o desenvolvimento do esporte educacional, 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49833-ministerios-do-esporte-e-da-educacao-apresentam-programas-a-gestores-durante-encontro-no-maranhao-2
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49833-ministerios-do-esporte-e-da-educacao-apresentam-programas-a-gestores-durante-encontro-no-maranhao-2
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conforme explicou Renausto Alves, assessor da Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação. “A prática esportiva começa na escola. Esses gestores são 

responsáveis pelo desenvolvimento do esporte educacional, que tem nas escolas a fonte 

de fomento aos atletas. É importante que a gente possa mostrar os programas 

disponíveis e que eles conheçam como e onde buscar recursos.” 

A oportunidade de reunir os gestores municipais foi comemorada por Márcio Jardim, 

secretário de Esporte e Lazer do Maranhão. “Temos que promover uma integração entre 

o estado e os municípios. Por isso, é importante construir o Sistema Nacional de Esporte 

e definir os papéis das três esferas de governo. No caso do Maranhão, há uma distância 

entre nós e os municípios, e a intenção desse evento, com o apoio do Ministério do 

Esporte, é promover a integração, o diálogo para alinharmos as nossas políticas.” 

A primeira meta do secretário maranhense é a de aumentar a participação dos municípios 

nos Jogos Escolares: “A principal ação da Secretaria de Esporte é o desenvolvimento dos 

Jogos Escolares. O Maranhão tem 217 municípios, e o maior número de participantes foi 

de 64. Queremos chegar pelo menos a cem. Entendemos que educação e esporte andam 

juntos para promover o desenvolvimento e a inclusão social”. 

O Programa Atleta na Escola é dividido em duas ações: os Jogos Escolares e o Centro de 

Iniciação ao Esporte (CIE).  As competições são divididas nas faixas etárias de 12 a 14 

anos e de 15 a 17 anos e inclui etapas escolares, municipais, estaduais e nacional. Os 

CIEs serão usados para abrigar talentos identificados nas competições estudantis e dar 

apoio ao esporte de base. 

 

Gabriel Fialho, de São Luís 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
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Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte vai dobrar o número de estudantes 

beneficiados até 2018 

10/02/2015, 17:31  

 

Por orientação da presidenta Dilma Rousseff, o ministro do Esporte, George Hilton, 

reuniu-se nesta terça-feira (10.02), com o ministro da Defesa, Jacques Wagner, para 

fortalecer a parceria firmada entre as duas pastas por meio do Segundo Tempo Forças no 

Esporte (Profesp). A meta é ampliar o programa, que atualmente beneficia 15 mil 

estudantes, para 20 mil em 2016, e 30 mil em 2018. Além dos dois ministros, o encontro 

contou ainda com a participação de Carlos Geraldo Santana, que será nomeado nos 

próximos dias como secretário Nacional de Esporte Educacional, Lazer e Inclusão Social 

(Snelis). 

Por orientação da presidenta Dilma Rousseff, o ministro do Esporte, George Hilton, 

reuniu-se nesta terça-feira (10.02) com o ministro da Defesa, Jacques Wagner, para 

fortalecer a parceria firmada entre as duas pastas por meio do Segundo Tempo/Forças no 

Esporte (Profesp). A meta é ampliar o programa, que atualmente beneficia 15 mil 

estudantes, para 20 mil em 2016 e 30 mil em 2018. Além dos dois ministros, o encontro 

contou com a participação de Carlos Geraldo Santana, que será nomeado nos próximos 

dias como secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. 

“Eu me prontifico a estimular as parcerias junto às prefeituras locais para apoiarem a 

iniciativa dos dois ministérios e, com isso, caminhar para a ampliação, nos próximos 

quatro anos, para 30 mil beneficiados em todos os estados brasileiros”, afirmou George 

Hilton. 

O Segundo Tempo oferece, nas Organizações Militares (OMs), atividades esportivas, no 

contraturno escolar, a crianças e jovens em situação de risco social, prioritariamente da 

rede pública, por meio da mesma proposta pedagógica de capacitação e 

acompanhamento do programa padrão. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49847-ministerios-do-esporte-e-da-defesa-fortalecem-parceria-para-ampliar-segundo-tempo-forcas-no-esporte-2
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49847-ministerios-do-esporte-e-da-defesa-fortalecem-parceria-para-ampliar-segundo-tempo-forcas-no-esporte-2
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O projeto, iniciado em 2003, tem comprovada experiência de articulações com diversos 

setores onde está sendo executada, tendo consolidado parcerias com prefeituras, 

governos estaduais e municipais, universidades, juizados da criança e adolescência, e 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, responsável pela alimentação 

dos estudantes beneficiados. 

Com atividades esportivas mantidas com recursos do Ministério do Esporte, esse trabalho 

torna-se cada vez mais relevante pela disponibilização, por parte do Ministério da Defesa, 

de serviços médicos, odontológicos, assistência social e infraestrutura adequada aos 

alunos do programa. Além desses serviços, o Profesp conta com recursos humanos 

diferenciados, como coordenadores e monitores das três Forças (Marinha, Exército e 

Aeronáutica), professores de educação física (pagos pelo ME), cozinheiro, dentista, 

médico e nutricionista. 

No ano passado, foram atendidos 15 mil crianças e jovens em 144 núcleos das 

organizações militares, contemplando 67 municípios de 25 estados brasileiros. 

 

Nova parceria 
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Os dois ministérios pretendem ainda implantar até 2016 o Programa Forças do Esporte – 

Navegar, que vai oferecer atividades náuticas, como vela e remo, para crianças e jovens 

em unidades da Marinha do Brasil. 

 

Cleide Passos 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
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Prefeito de Palmas apresenta detalhes dos I Jogos Mundiais Indígenas ao ministro 

12/02/2015, 15:24  

Foto: Francisco Medeiros 

A proximidade dos I Jogos Mundiais Indígenas, programados para ocorrer em Palmas 

(TO), entre os dias 18 e 27 de setembro, estreitou ainda mais os laços entre o Ministério 

do Esporte e a capital de Tocantins. Uma comitiva liderada pelo prefeito Carlos Amatsha e 

pelo deputado federal César Halum debateu detalhes do evento nesta quinta-feira (12.02), 

em Brasília. 

“Estamos avançando com pressa, visto que o tempo é muito curto. Mas com a paixão que 

o ministro está dando ao evento, fico muito tranquilo, pois temos um parceiro privilegiado, 

que é o Ministério do Esporte”, comentou Amatsha. 

O deputado César Halum também falou sobre a relação cada vez mais próxima com o 

ministério: “Seremos presença constante aqui, porque o maior evento este ano no Brasil, 

ligado ao Ministério do Esporte, são os Jogos Mundiais Indígenas. Inclusive, os Jogos têm 

despertado interesse em todo o mundo, tanto que muitos países estão se oferecendo 

para sediar a segunda edição”. 

O prefeito de Palmas comentou sobre a preparação para as competições e demais 

eventos dentro dos Jogos. “Nós já iniciamos a preparação dos cenários para os Jogos. 

Definimos calendário e eventos paralelos. Por exemplo, vamos organizar uma grande 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49878-prefeito-de-palmas-apresenta-detalhes-dos-i-jogos-mundiais-indigenas-ao-ministro-2
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feira internacional de artesanato e um festival gastronômico que vai ser feito antes de 

começarem os Jogos”, contou. 

A importância do evento é tão grande que a prefeitura de Palmas criou uma Secretaria 

Extraordinária para os Jogos Mundiais Indígenas. “Passou a ser necessária. O projeto é 

interessante. Estamos criando a Vila Indígena, onde se realizarão os Jogos”, concluiu 

Halum. 

 

Petronilo Oliveira 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
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Ministro vistoria preparativos para Jogos Mundiais Indígenas 

13/02/2015, 13:14  

 

Daqui a 216 dias a comunidade indígena mundial celebrará em Palmas a tradição e a 

cultura no maior evento esportivo voltado para as diferentes comunidades tradicionais. 

Nesta sexta-feira (13.02), o ministro do Esporte, George Hilton, conferiu o andamento da 

preparação na capital de Tocantins para a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos 

Indígenas (JMPI), que vai acolher etnias de 30 países, no mês de setembro. “É um 

momento histórico receber a primeira edição dos Jogos. A competição é uma grande 

oportunidade para mostrar a rica diversidade do país. Ao receber delegações de várias 

partes do mundo poderemos mostrar, além do espetáculo esportivo, a nossa cultura, o 

lazer e o fomente ao turismo. Tenho certeza que Palmas vai crescer e desenvolver ainda 

mais com a realização dos Jogos”, disse o George Hilton. 

Daqui a 216 dias, a comunidade indígena mundial celebrará em Palmas a tradição e a 

cultura no maior evento esportivo voltado para as diferentes comunidades tradicionais. 

Nesta sexta-feira (13.02), o ministro do Esporte, George Hilton, conferiu o andamento da 

preparação na capital de Tocantins para a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos 

Indígenas (JMPI), que vai acolher etnias de 30 países, no mês de setembro. “É um 

momento histórico receber a primeira edição dos Jogos. A competição é uma grande 

oportunidade para mostrar a rica diversidade do país.  Ao receber delegações de várias 

partes do  mundo poderemos mostrar,  além do espetáculo esportivo, a nossa cultura, o 

lazer e o fomente ao turismo. Tenho certeza que Palmas vai crescer e se desenvolver 

ainda mais com a realização dos Jogos”, disse o George Hilton. 

São esperadas cerca de 2 mil atletas indígenas para os Jogos Mundiais. Entre as 

instalações que estão sendo implantadas na aldeia do mundial está o alojamento das 

etnias brasileiras, a Oca Digital e dos Saberes, museu do índio e a feira de artesanato. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49876-em-palmas-ministro-george-hilton-acompanha-preparacao-para-os-jogos-mundiais-indigenas-2
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Ministro George Hilton acompanha andamento das obras dos Jogos Mundiais Indígenas (Foto: Danilo 

Borges/ME) 

 

conta com uma população indígena de cerca de 10 mil pessoas, de sete etnias, com 

cultura e tradições preservadas. O prefeito de Palmas, Carlos Franco Amasha, ressaltou 

que a presença do ministro George Hilton nesta fase de preparação é fundamental para 

mostrar o compromisso do país com o evento de porte mundial. “O ministro conheceu e 

viu a paixão e a empolgação de toda a cidade com o esporte e com os Jogos Mundiais 

Indígenas. Estamos falando do maior evento esportivo em 2015 e é um evento 

organizado por brasileiros para o mundo. Diferente de uma Copa de Mundo e Olimpíada, 

estamos falando de um evento que Palmas será a primeira sede mundial”, disse Amasha. 

A concepção do projeto dos Jogos levou em consideração a praticidade das obras, mas 

também a logística da competição.  “Tudo aquilo que mostramos para o ministro em 

Brasília agora ele está vendo acontecer. As instalações são próximas e a aldeia Brasileira 

será na outra margem do rio, muito perto das instalações para facilitar a logística dos 

Jogos”, explicou o secretário da Secretaria Extraordinária dos Jogos Indígenas, Hector 

Franco. 
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(Foto: Danilo Borges/ME) 

 

O secretário acrescenta que o Estádio Nilton Santos, sede das partidas de futebol no 

evento, passa por uma reforma que segue o padrão exigido pelo Estatuto do Torcedor. “A 

reforma vai levar qualidade para que não só as pessoas que irão participar dos Jogos 

Mundiais, mas o fã do esporte do Estado. Boa parte que estamos fazendo ficará para o 

futuro para que a cidade também faça parte do eixo de desenvolvimento”. 

 

Os Jogos 

Com o lema “Em 2015, somos todos indígenas”, a primeira edição do evento será a 

celebração da cultura nativa, diversidade, arte e tradição, em 13 dias de evento, que vai 
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de 18 a 27 de setembro. A programação conta com esportes indígenas, que se dividem 

em jogos tradicionais demonstrativos e jogos nativos de integração, além dos esportes 

ocidentais competitivos, que também tem a característica de unificação das etnias e 

povos indígenas. 

Segundo George Hilton, um evento esportivo mundial na cidade de Palmas mostra que o 

Brasil tem que continuar fomentando grandes competições em diferentes regiões do país. 

“Não é somente a região Sudeste que tem que desenvolver grandes eventos. Temos que 

levar grandes eventos para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Precisamos 

democratizar a agenda esportiva que hoje se concentra nos grandes centros. Para isso, o 

trabalho realizado aqui em Palmas de infraestrutura da cidade e de mobilidade – que 

conta com o apoio dos governos estadual e federal – é fundamental para grandes 

eventos. O grande legado dos grandes eventos é fazer o país uma potência esportiva de 

forma sustentável”, acrescenta o ministro. 

 

Legado esportivo 

Durante a agenda na cidade, George Hilton participou também do lançamento do Circuito 

Virgílio Coelho de Corrida de Rua 2015, que será promovido pela prefeitura de Palmas e 

contará com 11 corridas, que têm a proposta de incentivar a prática da atividade física no 

município. O evento de abertura será a Corrida Feminina, no dia 7 de março. 

O ministro lembrou que a cidade conta com um projeto fundamental para a 

democratização da prática esportiva. “A cidade entra para a histórica como a única que no 

período curto participou três eventos mundial: legado da Copa do Mundo de futebol, dos 

Jogos Olímpicos com os Centros de Iniciação ao Esporte – que farão parte da Rede 

Nacional de Treinamento – e os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Esses eventos 

estão deixando um legado. Depois de ter entrado no circuito de grandes eventos 

esportivos não podemos terminar esse período no Brasil sem deixar o legado imaterial, 

que é despertar nas cidades a promoção da prática esportiva”, disse o ministro George 

Hilton.   
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(Foto: Danilo Borges/ME) 

 

Breno Barros, de Palmas 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

Lei de Incentivo: Furnas abre seleção de projetos sociais 2015 

25/02/2015, 08:16  

 

Estão abertas, até o dia 3 de março, as inscrições para entidades que desejam cadastrar 

projetos sociais para receber recursos do programa Furnas Social. Assim, as instituições 

que tenham propostas aprovadas pela Lei de Incentivo ao Esporte e que estejam 

alinhadas com a Política de Responsabilidade Social da Empresa poderão receber o 

aporte financeiro com valores entre R$ 10 mil e R$ 30 mil.  

Estão abertas, até o dia 3 de março, as inscrições para entidades que desejam cadastrar 

projetos sociais para receber recursos do programa Furnas Social. Assim, as instituições 

que tenham propostas aprovadas pela Lei de Incentivo ao Esporte e que estejam 

alinhadas com a Política de Responsabilidade Social da Empresa poderão receber o 

aporte financeiro com valores entre R$ 10 mil e R$ 30 mil. 

O Programa Furnas Social apoia ações sociais capazes de promover a melhoria da 

qualidade de vida dos moradores de comunidades menos favorecidas situadas nos 

municípios em que Furnas tem suas instalações (usinas, reservatórios e bacias 

hidrográficas correspondentes, subestações, escritórios e linhas de transmissão), bem 

como locais em que a estatal tenha concessão para implantação de novos 

empreendimentos. 

 

Clique aqui para acessar o edital de seleção 

 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

 

  

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51589-lei-de-incentivo-furnas-abre-selecao-de-projetos-sociais-2015
http://www.furnas.com.br/frmSOProgramaSocial.aspx
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
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Estrelas do Segundo Tempo participam da Corrida da Paz 

26/02/2015, 14:29  

 

Os 200 integrantes do Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte que irão participar 

da Corrida da Paz, no próximo domingo (1º. 03), no Eixão Sul, em Brasília, terão a 

companhia do maratonista brasiliense Marilson Gomes dos Santos, atleta da equipe da 

Força Aérea Brasileira, primeiro colocado nos 10.000m rasos, nos Jogos Pan-Americanos 

de Guadalajara, em 2011, e quinto colocado nas Olimpíadas de Londres 2012. 

Os 200 integrantes do Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte que irão participar 

da Corrida da Paz, no próximo domingo (1º. 03), no Eixão Sul, em Brasília, terão a 

companhia do maratonista brasiliense Marilson Gomes dos Santos, atleta da equipe da 

Força Aérea Brasileira, primeiro colocado nos 10.000m rasos, nos Jogos Pan-Americanos 

de Guadalajara, em 2011, e quinto colocado nas Olimpíadas de Londres 2012. 

Marilson fará o percurso de 4 km e será um grande incentivo para os atletas do PST que 

despontam no atletismo. Joseías Ferreira das Chagas, fundista de 16 anos, com destaque 

na corrida de longa distância é um desses atletas. Em cada prova que participa, o 

estudante se revela e surpreende a todos com os resultados. O jovem venceu em 

setembro a Corrida do Comando do 7º Distrito, mostrando que os desafios esportivos 

estão aquém de seu potencial como atleta. Joseías ficou em terceiro lugar geral na prova 

de 5 km do Dia do Soldado, no ano passado. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49943-estrelas-do-programa-segundo-tempo-participam-da-corrida-da-paz
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Eliane Pereira, Joseías Ferreira e Fernandas Pontes (Foto: Divulgação) 

 

O atleta do núcleo do Segundo Tempo, no Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília, 

assim como as colegas Eliane e Fernanda têm um futuro promissor, segundo o 

coordenador do programa, o comandante José Ferreira de Barros. Morador do Varjão, 

bairro pobre da cidade a proximidade do garoto com integrantes da Marinha fez que ele 

se tornasse presença garantida em corridas. Nas primeiras provas que competiu, ficava 

sempre entre 3º e 5º lugar. Em provas de curta distância, como a Maratoninha e a 

Candanguinha, vencia todas. 

No mesmo nível de Joseías encontram-se as atletas Eliane Pereira dos Santos, 15 anos, 

aluna do 9º ano do Centro Educacional do Lago Norte, moradora do Varjão, e Fernanda 

Pontes de Sá Mesquita, 14 anos, bolsista do Colégio Dom Bosco. Eliane venceu no geral 

feminino a corrida de 5 km comemorativa ao Dia do Soldado, e ficou em 3º lugar na etapa 

regional dos Jogos Escolares. 

Já Fernanda Pontes, 14 anos, é a maior vencedora do Circuito Caixa de Maratoninhas 

pelo país – foram ao todo 15 vitórias. Ganhou a corrida do Exército 14 anos e chegou à 
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segunda fase regional dos Jogos Escolares. Na 3ª fase conquistou o 4º lugar em 

Florianópolis. 

Do Segundo Tempo/Forças no Esporte já foram detectados talentos esportivos que 

participaram das Olimpíadas de Londres 2012, como o 3º sargento do Exército Brasileiro, 

Paulo Roberto de Almeida (De Paula), que conquistou o 8º lugar, nas Olimpíadas de 

Londres. Para os Jogos Rio 2016, outros atletas estão selecionados na modalidade de 

peso e atletismo. 

Os alunos do Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte, sempre estão inseridos em 

grandes eventos esportivos, sob a coordenação do Ministério da Defesa, representando o 

legado proporcionado pelo esporte desenvolvido no âmbito das Forças Armadas, com 

apoio do Ministério do Esporte. 

 

Corrida da Paz: 

Dia: 1º de março 

Local: Eixão Sul 108/208 

Horário: 9h 

 

Cleide Passos 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte

