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Recursos do Ministério do Esporte garantem participação do Brasil na Universíade 

2015 

02/07/2015, 15:04 

 

 

Uma importante etapa para o futuro esportivo do Brasil começa a ser cumprida nesta 

sexta-feira (03.07) em Gwangju, na Coreia do Sul, quando será realizada a cerimônia de 

abertura da 28ª edição da Universíade. A maior competição universitária do mundo já 

revelou talentos como Arthur Zanetti, na ginástica artística, Ketleyn Quadros, no judô, e 

Ronald Julião, no atletismo, apenas para ficar em alguns nomes de destaque da última 

participação do país. Neste ano, serão 203 atletas brasileiros em 19 modalidades. 

Foto: CBDU“ 

 

Quando se analisa o processo de formação dos atletas desde competições escolares, 

Jogos Olímpicos da Juventude, Jogos Universitários, podemos classificar a disputa da 

Universíade, que reúne os atletas da categoria jovem e adulto, como a última etapa deste 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52649-recursos-do-ministerio-do-esporte-garantem-participacao-do-brasil-na-universiade-2015-que-comeca-nesta-sexta
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52649-recursos-do-ministerio-do-esporte-garantem-participacao-do-brasil-na-universiade-2015-que-comeca-nesta-sexta
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processo. Mais da metade das medalhas do Brasil em Olimpíadas são de atletas que 

passaram pela Universíade”, destaca Luciano Cabral, presidente da Confederação 

Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), entidade responsável por organizar os 

campeonatos nacionais e representar o país nos eventos internacionais da categoria. 

Segundo pesquisa da Federação Internacional do Esporte Universitário (Fisu), 48% dos 

medalhistas em Olimpíadas já conquistaram medalhas em Universíades. Para Cabral, 

esta edição do torneio fecha um ciclo de preparação de jovens talentos para os Jogos Rio 

2016. “São três anos preparando os atletas. Neste processo, alguns se destacaram e a 

expectativa é que ao final dele a CBDU tenha cumprido seu papel de contribuir com o 

esporte brasileiro para as Olimpíadas”, afirma o dirigente, para projetar a próxima meta. 

“Depois deste ciclo, a questão do legado olímpico será na formação do atleta, porque 

nosso papel não é só formar campeões, mas dar condições ao jovem para estudar e ser 

um cidadão, independente dos resultados esportivos”. 

Ao todo, a Universíade 2015 terá mais de dez mil participantes, de 170 países. Serão 21 

modalidades, sendo 14 oficiais (futebol, vôlei, ginástica artística, ginástica rítmica, 

natação, judô, tênis, tênis de mesa, esgrima, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo 

e basquete) e sete opcionais, escolhidas pela cidade-sede (tiro com arco, badminton, 

baseball, golfe, remo, tiro esportivo, taekwondo e handebol). 

 

A CBDU celebrou 18 

convênios com o Ministério 

do Esporte desde 2008, 

totalizando R$ 29 milhões. 

Os repasses permitiram a 

participação das 

delegações em torneios 

mundiais, Universíades de 

verão e inverno, além da 

realização de 

campeonatos nacionais e 
Henrique Flores, contemplado com a Bolsa Podio, estará na Universíade. 
(Foto: Portal Brasil) 
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regionais. Segundo Cabral, os investimentos permitem que os atletas universitários 

tenham as mesmas condições dos competidores olímpicos. 

“Os atletas convocados para a Universíade recebem toda assistência, no mesmo nível 

dos que vão para as Olimpíadas. A preparação desde a etapa de planejamento até a 

disputa da competição é 100% custeada pelo convênio com o Ministério do Esporte. Toda 

a participação do Brasil se deve a este recurso que paga a viagem, a parte médica, o 

material e a estrutura para competir”, ressalta. 

O Ministério do Esporte também apoia os desportistas universitários com o pagamento de 

duas Bolsas-Pódio e outras 76 Bolsas-Atleta dentre os 203 integrantes da delegação. 

 

As atenções do país para a disputa na Coreia do Sul, que vai até o dia 14 de julho, 

tiveram que ser divididas com a preparação do Time Brasil convocado para o Pan-

Americano de Toronto, que será realizado entre 10 e 26 de julho. 

“Vamos com atletas mais jovens, que competirão com atletas número um de outros 

países. Em algumas modalidades, as confederações brasileiras vão mandar uma parte 

dos melhores atletas para o Pan e outra para a Universíade. Mas, quando pensamos que 

o torneio serve de base para o futuro, isso será importante para dar experiência a estes 

competidores”. 

Os atletas que defenderão o Brasil na Universíade passaram por diversas seletivas, como 

a Liga de Desporto Universitário (LDU) e os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), 

competições organizadas pela própria CBDU que reúnem mais de 50 mil universitários 

por ano. 

 

Estreias 

Às vésperas da cerimônia oficial de abertura da Universíade, duas equipes brasileiras 

entraram em ação nesta quinta-feira (02.07), no primeiro dia de disputas. A seleção de 

futebol masculino venceu a Malásia por 2x1, gols de Ricardo Augusto (22‟ 1ºT) e 

Thaciano Mickael (35‟ 1ºT) para o Brasil. Ibrahim Shahrul descontou para a equipe 

asiática (32‟ 2ºT). 
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A equipe masculina de vôlei também fez bonito e numa disputa acirrada derrotou Hong 

Kong por 3 sets a 2 (parciais de: 30x28/ 23x25/ 24x26/ 25x13/ 15x11), em pouco mais de 

duas horas de partida. 

 

Gabriel Fialho 

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?fref=ts
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Com recorde de atletas e grande festa, Gwangju abre oficialmente Universíade de 

Verão 2015 

03/07/2015, 14:58 

 

 

  

A Universíade de Verão 2015 foi oficialmente aberta com uma grande festa no Estádio de 

Gwangju, na Coreia do Sul. Espetáculo de luzes, coreografias e músicas marcaram a 

cerimônia nesta sexta-feira (03.07), que contou com as delegações universitárias dos 146 

países que participarão até dia 14 de julho por 272 medalhas de ouro. 

Durante três horas de evento, que foi prestigiado de perto por Park Geun-hye, presidenta 

da Coreia do Sul, a organização resgatou a cultura local, com características de Gwangju, 

que significa em coreano uma "cidade cheia de luz", animou a torcida com sons que 

combinavam músicas tradicionais e eletrônicas modernas e imagens que simbolizavam as 

raízes do país. Além disso, houve participação especial do público, que coloriu as 

arquibancadas com bastões luminosos, em efeitos fantásticos. 

Foto: CBDU 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52650-com-recorde-de-atletas-e-grande-festa-gwangju-abre-oficialmente-universiade-de-verao-2015
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52650-com-recorde-de-atletas-e-grande-festa-gwangju-abre-oficialmente-universiade-de-verao-2015
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A Universíade 2015, em Gwangju, marca o recorde de participantes em toda a história da 

competição. Serão 13 mil universitários disputando 21 modalidades (Futebol, Voleibol, 

Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Natação, Judô, Tênis, Tênis de mesa, Esgrima, 

Polo Aquático, Saltos Ornamentais, Atletismo, Basquete, Arco e Flecha, Badminton, 

Baseball, Golfe, Remo, Tiro ao alvo, Taekwondo e Handebol), superando assim os 

números de Kazan (RUS), há dois anos. De todas as nações presentes, a Rússia é a que 

tem a maior delegação dos jogos universitários deste ano, com 928 membros. Já a 

Geórgia é o país com menor número, com apenas um atleta (natação). 

Já a delegação brasileira da CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário) é 

formada por 307 pessoas, sendo 203 atletas, que irão participar de 19 modalidades. 

Encarregada de ser a porta-bandeira da seleção verde e amarela durante a cerimônia, a 

jogadora de futebol de campo, Kemily Matias, se emocionou com a oportunidade. "É uma 

honra ter o privilégio de vir à Universíade, representar o Brasil e ainda mais ser a porta-

bandeira. É muito bom estar aqui, é a lua de mel do futebol. Fico muito feliz de ter esta 

experiência, poder viajar para outros países e conhecer outras culturas", conta a atleta. 

Depois da festa, o Brasil volta a focar nas competições. As primeiras chances de medalha 

começam neste sábado (04.07), com o Judô, Natação e Esgrima. Já a seleção de 

basquete masculino estreia contra o Chile e o futebol feminino encara a Polônia. Os 

brasileiros do Polo Aquático enfrentam a Holanda. No vôlei, o encontro será diante da 

Colômbia, no masculino, e contra Finlândia, no feminino. O tenista Thiago Pinheiro 

desafia Arief Rahman, da Indonésia. 

 

» Confira os investimentos federais no desporto universitário e os resultados das 

estreias do futebol e do vôlei 

http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51280-recursos-do-ministerio-do-esporte-garantem-participacao-do-brasil-na-universiade-2015-que-comeca-nesta-sexta
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51280-recursos-do-ministerio-do-esporte-garantem-participacao-do-brasil-na-universiade-2015-que-comeca-nesta-sexta
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Fonte: CBDU 

 

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?fref=ts
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Ministro do Esporte lança obras de construção do Centro de Iniciação ao Esporte 

de Rio Branco 

06/07/2015, 11:09 

 

(Ivo Lima/ME) 

 

O ministro do Esporte, George Hilton, assinou no últmo sábado (04.07), em Rio Branco 

(AC), ordem de serviço para construção do Centro de Iniciação ao Esporte, projeto que 

contemplará 261 cidades brasileiras, entre elas Rio Branco e Cruzeiro do Sul. 

Acompanhado do governador do estado Tião Viana, do prefeito Marcus Alexandre e 

demais autoridades, o ministro conheceu a cidade Casa do Povo, projeto do programa 

Minha Casa Minha Vida, a praça da Juventude do bairro, onde assistiu a uma 

apresentação de capoeira, e à tarde participou da abertura do Campeonato Municipal de 

Futebol Interbairros, o Copão. 

O ginásio e o complexo esportivo de Rio Branco estão orçados em R$ 4,4 milhões, pela 

Caixa Econômica Federal, que este mês já liberou R$ 155, 6 mil para o início das obras. 

O município já entregou os serviços de sondagem, fundação e implantação. Ao lado de 17 

líderes comunitários, deputados federais, estaduais, vereadores e o povo riobranquense, 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52651-ministro-do-esporte-lanca-obras-de-construcao-do-centro-de-iniciacao-ao-esporte-de-rio-branco
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52651-ministro-do-esporte-lanca-obras-de-construcao-do-centro-de-iniciacao-ao-esporte-de-rio-branco
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o ministro George Hilton falou das lutas e do exemplo de superação dos acreanos para se 

tornarem brasileiros. “Esse povo lutou para se tornar brasileiro, mas é o povo mais 

brasileiro do país”, afirmou. 

O ministro ressaltou que 

as políticas de esporte 

não terminam com as 

Olimpíadas em 2016, as 

políticas vão continuar 

com essas crianças que 

estão aqui e apontou 

para a garotada 

uniformizada que 

prestigiava o evento. “A 

Copa do Mundo deixou 

legado nas cidades-

sedes, mas as 

Olimpíadas vão deixar legado em todo o Brasil”, disse. 

O Diagnóstico do Esporte que apresenta a prática esportiva nas cinco regiões brasileiras 

mostra que o Norte do país é uma das regiões, onde mais se praticam esporte. O 

Sudeste, a região mais rica do Brasil, a prática esportiva não é levada tão a sério. “Minha 

responsabilidade aumenta ainda mais com Rio Branco, vamos melhorar ainda mais esse 

índice, equipando as escolas e praticando mais esporte. Vamos deixar o sedentarismo de 

lado”, disse. 

Viana agradeceu ao ministro a ação de solidariedade e o incentivo dado a população do 

Acre. “Vou aproveitar a oportunidade para apresentar e parabenizar dois atletas que 

mesmo com dificuldades são exemplos para todos nós: a Liliane do taekwondo, que vai 

representar o Brasil na Coreia e Henrique Oliveira, do atletismo, que vai participar de um 

campeonato em Natal (RN)”, disse. 

Bastante otimista com o desenvolvimento do esporte na cidade, o prefeito mais bem 

avaliado do Brasil, Marcus Alexandre, disse: “Depois dos momentos difíceis que 

passamos com as inundações no início deste ano, estamos trazendo a esperança para o 

povo da Baixada, o espírito olímpico que a presidenta Dilma Rousseff está difundindo em 

todo o Brasil”, finalizou. 

 

(Ivo Lima/ME) 
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Cleide Passos, de Rio Branco (AC) 

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?fref=ts
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Ministro George Hilton apresenta projetos do Ministério do Esporte a prefeitos do 

Acre 

06/07/2015, 11:18 

 

(Ivo Lima/ME) 

 

Em encontro com prefeitos de alguns municípios do Acre, o ministro do Esporte, George 

Hilton, apresentou os investimentos do governo na área esportiva no estado, e falou dos 

futuros projetos do Ministério do Esporte para melhorar a infraestrutura esportiva da 

região. “Quero deixar minha marca em todo o Brasil com a construção das vilas do 

esporte, projeto que irá contemplar cidades de até 50 mil habitantes”, disse. 

Ao ouvir as reivindicações dos prefeitos que trabalham com dificuldades orçamentárias, 

alguns de cidades destruídas pelas inundações no estado, no início do ano, George Hilton 

falou da importância de buscar parcerias com empresas privados para desenvolver 

projetos esportivos e atividades que trazem benefícios aos moradores. 

O ministro falou ainda da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) e dos projetos que podem ser 

desenvolvidos com a captação de recursos por meio da Lei, que abate do Imposto de 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52652-ministro-george-hilton-apresenta-projetos-do-ministerio-do-esporte-a-prefeitos-do-acre
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52652-ministro-george-hilton-apresenta-projetos-do-ministerio-do-esporte-a-prefeitos-do-acre
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Renda de pessoa física 6% e de pessoa jurídica 1%, quando o investimento for destinado 

ao esporte. 

Ele se comprometeu ainda a enviar técnicos do Ministério do Esporte para mostrar a 

empresários e gestores acreanos a importância da Lei de Incentivo, e os benefícios que 

pode trazer para as pessoas e os municípios, quando os recursos são investidos com 

seriedade. O prefeito de Assis Brasil, Dr. Betinho, aproveitou a oportunidade e falou de 

alguns projetos já desenvolvidos em parcerias no município e que ajudaram a recuperar 

uma área esportiva destruída pelas águas. 

 

Cleide Passos, de Rio Branco (AC) 

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?fref=ts
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Em Rio Branco, ministro do Esporte, George Hilton, abre o Copão Comunitário 

06/07/2015, 13:17 

 

(Ivo Lima/ME) 

 

O ministro do Esporte, George Hilton, deu o pontapé inicial e lançou no último sábado 

(04.07) na Arena da Floresta o maior Campeonato Municipal de Futebol, de Rio Branco, o 

Copão Comunitário. Em sua terceira edição, o evento reuniu pela primeira vez 135 

equipes, totalizando 3.400 atletas de mais de cem bairros da capital acreana. 

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), o campeonato tem 

como objetivo fomentar a prática de atividades esportivas e elevar a qualidade de vida 

das pessoas por meio do lazer e do desporto, além de disseminar a prática esportiva na 

região. O campeonato conta com a parceria do governo do estado e da União Municipal 

das Associações de Moradores de Rio Branco e Associação Comercial e industrial. 

Acompanhado pelo prefeito Marcus Alexandre, pelo deputado federal Alan Rick (PRB/AC) 

e secretários de Esporte, o ministro George Hilton cumprimentou vários atletas, e falou 

para a imprensa da importância dos eventos esportivos e da mobilização do país para 

organizar e participar com sucesso desses eventos.  

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52653-em-rio-branco-ministro-do-esporte-george-hilton-abre-o-copao-comunitario
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"O Ministério está trabalhando para efetivar a criação do Sistema Nacional de Esporte. 

Criamos um grupo de trabalho para preparar um projeto de lei de diretrizes e base do 

esporte – como já temos na educação e em outras áreas. Queremos, até setembro enviar 

esse projeto ao Congresso Nacional. Nele estarão definidas as obrigações de cada esfera 

de poder – federal, estadual e municipal – das federações, confederações e clubes.  Com 

a aprovação do CNE, teremos uma política de Estado para o esporte e não somente 

ações esporádicas em vésperas de competições", afirmou o ministro. 

As partidas do Copão acontecem aos sábados a tarde e aos domingos pela manhã e a 

tarde. As equipes vencedoras das regionais serão premiadas com troféus e medalhas e 

se classificam para a segunda fase (inter-regional). Na segunda fase os jogos acontecem 

no estádio José de Melo. 

  

Condecoração 

O ministro do Esporte, 

George Hilton, foi 

agraciado com os 

títulos de Cidadão 

Riobranquense e 

Cidadão Acreano, 

honrarias que dividiu 

com o grande 

mobilizador cultural da 

Baixada da Sobral, 

Mathias, já falecido.  

O título assinado pelo 

presidente do 

parlamento municipal, Artêmio Costa, foi publicado no Diário Oficial do estado na quinta-

feira (02.07). Em sua justificativa para conceder o título, o vereador, Manuel Marcos, autor 

da proposta ressaltou que o título tinha como finalidade homenagear personalidades 

comprovadamente merecedoras e que tenham contribuído na formação histórica, política, 

e na defesa das causas sociais. 

(Ivo Lima/ME) 
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Ao agradecer a homenagem o ministro, George Hilton, falou que a força empreendedora 

do estado o surpreendeu: “O Brasil precisa conhecer o Acre, que vem sendo exemplo de 

muitas ações”, disse ele.  

 

Cleide Passos, de Rio Branco (AC) 

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?fref=ts
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Universíade 2015: Após quatro dias de disputas, Brasil acumula um ouro e um 

bronze 

06/07/2015, 17:06 

 

 

O Brasil chegou ao quarto dia de competições nas Olimpíadas Universitárias 2015 

(Universíade), em Gwangju, na Coreia do Sul, com uma medalha de ouro e outra de 

bronze, conquistadas neste domingo (05.07). Na natação, Henrique Martins venceu a final 

dos 50m borboleta e colocou a bandeira verde e amarela no lugar mais alto do pódio. Já o 

judoca Gustavo Assis foi bronze na categoria até 90 kg. Os dois medalhistas são 

contemplados com a Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. 

 

» Recursos do Ministério do Esporte garantem participação do Brasil na 

Universíade 2015 

A CBDU celebrou 18 convênios com o Ministério do Esporte desde 2008, totalizando R$ 

29 milhões. Os repasses permitiram a participação das delegações em torneios mundiais, 

Universíades de verão e inverno, além da realização de campeonatos nacionais e 

regionais. O Ministério do Esporte também apoia os desportistas universitários com o 

pagamento de duas Bolsas-Pódio e outras 76 Bolsas-Atleta dentre os 203 integrantes da 

delegação. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52654-universiade-2015-apos-quatro-dias-de-disputas-brasil-acumula-um-ouro-e-um-bronze
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52654-universiade-2015-apos-quatro-dias-de-disputas-brasil-acumula-um-ouro-e-um-bronze
http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51280-recursos-do-ministerio-do-esporte-garantem-participacao-do-brasil-na-universiade-2015-que-comeca-nesta-sexta
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51280-recursos-do-ministerio-do-esporte-garantem-participacao-do-brasil-na-universiade-2015-que-comeca-nesta-sexta
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Foto: Fotojump 

 

 

Medalhista de prata com o revezamento 4x100m livre há quatro anos, na China, o paulista 

Henrique Martins, de 23 anos, voltou ao campeonato universitário com um único objetivo: 

ganhar uma nova medalha. Finalista da prova com o segundo melhor tempo no geral, o 

atleta da Unisul simplesmente “voou” na decisão e ganhou o ouro com o tempo de 23.22, 

0.22 a frente do bielorusso Yauhen Tsurkin. 

“Depois da eliminatória, vimos que dava para ganhar esta medalha de ouro. Procuramos 

ajustar algumas coisas antes da final, meu técnico me deixou mais tranquilo e acabou 

dando tudo certo. Conquistei a medalha e fiz um ótimo tempo”, destaca Henrique, que 

conta sua evolução desde a prata em 2011. “A principal diferença é a experiência. Aqui, 

eu sabia tudo o que tinha que fazer. Entrei focado para competir e vencer. Lá era tudo 

muito novo, era minha primeira competição. Estava maravilhado com a Vila, fiquei 



 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

deslumbrado com tudo” recorda o nadador, que ainda disputará em Gwangju (COR) as 

provas dos 50m e 100m livre, 50m costas e 100m borboleta. 

Foto: Fotojump 

 

 

No judô, coube ao estreante Gustavo Assis, de 20 anos, manter a trajetória vitoriosa da 

equipe brasileira na modalidade. O mineiro da Faculdade Pitágoras, campeão da Liga de 

Desporto Universitário de Lutas, competição organizada pela CBDU que valeu vaga para 

a Universíade 2015, alcançou o bronze após derrotar adversários do Quirguistão, 

Lituânia, Uzbequistão e República Tcheca. A única derrota foi para Khasan Khalmurzaev, 

da Rússia, que posteriormente levou o ouro. 

“Foi uma luta dura, um adversário (o tcheco David Klammert) que já conhecia, com um 

estilo tradicional europeu, mas eu o estudei com meus técnicos e consegui encaixar um 

golpe perfeito”, conta o brasileiro, que ficou surpreso com a competição na Coreia do Sul. 
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“Não imaginava esse tamanho. Já havia ouvido falar na Universíade, mas quando cheguei 

aqui foi um baque. Está sendo muito legal”, complementa. 

E por pouco a seleção brasileira de judô não conseguiu mais medalhas no domingo. 

Amanda Oliveira (até 70 kg) e Rafael Macedo (até 81 kg) chegaram a brigar pelo bronze, 

porém caíram na decisão. Nesta segunda-feira (06.07), no entanto, o dia foi atípico para a 

modalidade: Eleudis Valentim (até 52 kg), Marcelo Fuzita (até 66 kg) e Igor Pereira (até 73 

kg) chegaram a ir para repescagem, porém não progrediram e se despediram da 

competição nas disputas individuais. 

Foto: Fotojump 

 

No vôlei, a seleção masculina, representada pela universidade UNOESC, de Chapecó 

(SC), acumula duas vitórias e uma derrota. A equipe venceu na estreia Hong Kong por 

3x2 (parciais de: 30/28, 23/25, 24/26, 25/13 e 15/11) e na sequência bateu a Colômbia por 

3x1 (parciais de: 25/21, 25/18, 18/25 e 25/18). Mas, nesta segunda-feira o Brasil, em uma 

partida muito disputada, acabou derrotado por 3x2 pelo Japão (parciais de 25/22, 21/25, 

20/25, 25/21 e 13/15). 

Entre as mulheres, Mariana Alves, com 16 pontos, conduziu a vitória sobre a Finlândia, 

por 3 a 1 (25/17, 21/25, 25/20 e 25/16) na estreia. Na segunda partida, a seleção encarou 
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as japonesas e, assim como no masculino, perdeu por 3x2 (parciais de: 23/25, 25/23, 

27/25, 25/23 e 13/15). 

No duelo seguinte, um dos principais clássicos do vôlei mundial, Brasil e Estados Unidos 

se enfrentaram em jogo que prometia bastante emoção. Mas o time feminino universitário 

brasileiro tratou de facilitar o embate. Recuperadas da derrota no dia anterior para o 

Japão, a seleção verde a amarela fez 3x0 (parciais de: 25/13, 25/19 e 25/12). Com 17 

pontos, Bruna Honório, da UNIP, comandou a vitória canarinho. 

 

No futebol masculino, o Brasil venceu a Malásia, por 2x1, na estreia. Os gols foram de 

Ricardo Augusto (22‟ 1ºT) e Thaciano Mickael (35‟ 1ºT) para o Brasil. Ibrahim Shahrul 

descontou para a equipe asiática (32‟ 2ºT). Na sequência, a seleção perdeu de 1x0 para o 

Japão. O tento foi anotado por Hayama, aos 21‟ do segundo tempo. 

A estreia também foi tranquila no futebol feminino. As meninas lideradas pelo técnico 

Marcelo Salgado derrotaram a Polônia por 3 a 0. Os gols foram de Patrícia (20‟ 1ºT), 

Daiane (30‟ 2ºT) e Juliana (35‟ 2ºT). Apesar do placar elástico, a goleira Maike teve 

atuação segura e fez pelo menos três defesas difíceis, impedindo as adversárias de 

vazarem a meta brasileira. 

No entanto, ao contrário do time 

masculino, as meninas venceram o 

segundo compromisso. O triunfo 

sobre a China teve um gosto 

especial. Medalha de prata na 

última edição do campeonato 

universitário, em Shenzhen (China), 

perdendo na final para as donas da 

casa, a seleção do técnico Maurício 

Salgado deu o troco, agora com 

sonoros 3 a 0. 

A jogadora destaque da partida foi Thaisinha, autora de dois gols (42‟ 1ºT e 36‟ 2ºT). O 

outro gol foi de Larissa Pereira (13‟ 2ºT). Com 100% de aproveitamento na competição e 

Foto: Fotojump 
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classificada para o mata-mata, a seleção encerra a primeira fase na quarta-feira (08.07), 

contra a Rússia. 

"Atuei em todos os jogos até agora. Entrei como titular, fiz dois gols hoje e dei uma 

assistência, que vieram para coroar minha dedicação. Batalhei bastante para estar aqui e 

representar o Brasil, isso é o que importa para mim. Por onde passei conquistei títulos e 

na Universíade não quero que seja diferente”, afirma Thaisinha, que disputa pela segunda 

vez os Jogos Olímpicos Universitários. 

 

No handebol, a estreia do time feminino, comandado pelo técnico Daniel Cubano, não deu 

chances para a China e venceu por 27 a 17. A armadora Bruna Rodrigues, da 

Universidade Federal do ABC, ditou o ritmo da partida, contribuindo com seis gols. O time 

volta à quadra do Ginásio Gurye nesta terça-feira (07.07) para desafiar o Uruguai. 

 

» Resultados – 04/07: 

Vôlei Masculino: Brasil 3 x 1 Colômbia - 25/21, 25/18, 18/25 e 25/18 

Vôlei Feminino: Brasil 3 x 1 Finlândia - 25/17, 21/25, 25/20 e 25/16 

Basquete Masculino: Brasil 78 x 33 Chile 

Futebol Feminino: Brasil 3 x 0 Polônia 

Polo Aquático Masculino: Brasil 6 x 18 Holanda 

 

» Resultados – 05/07: 

Basquete Masculino: Brasil 72 x 81 EUA 

Basquete Feminino: Brasil 81 x 86 Taipei 

Futebol Masculino: Brasil 0 x 1 Japão 

Vôlei Feminino: Brasil 2 x 3 Japão - 23/25, 25/23, 25/27, 25/23 e 13/15 

Polo Aquático Masculino: Brasil 10 x 14 França 

Tênis Masculino Simples: Victor Maynard (BRA) 0 x 2 Martin Redlicki (EUA) - 4/6 e 3/6 

Tênis Masculino Duplas: Thiago Pinheiro/Victor Maynard (BRA) 0 x 2 Austin Rapp/Martin 

Redlicki (EUA) - 1/6 e 2/6 
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» Resultados – 06/07: 

Handebol Feminino: Brasil 27 x 17 China 

Handebol Masculino: Brasil 28 x 31 Suíça 

Vôlei Feminino: Brasil 3 x 0 EUA - 25/13, 25/19 e 25/12 

Vôlei Masculino: Brasil 2 x 3 Japão - 25/22, 21/25, 20/25, 25/21 e 13/15 

Futebol Feminino: Brasil 3 x 0 China 

Basquete Feminino: Brasil 40 x 85 Austrália 

Polo Aquático Masculino: Brasil 7 x 14 Itália 

Badminton Equipe Mista: Brasil 0 x 5 Finlândia 

Tênis Masculino Simples: Thiago Pinheiro (BRA) 0 x 2 Patrick Ofner (AUT) - 2/6 e 2/6 
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Ascom - Ministério do Esporte, com informações CBDU 

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

  

http://www.cbdu.org.br/cbdu/home
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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Universíade 2015: Brasil conquista uma prata e um bronze no judô 

07/07/2015, 15:08 

 

 

Uma das principais esperanças de medalhas do Brasil nas Olimpíadas Universitárias 

2015, o judô voltou a trazer alegrias nesta terça-feira (07.07), durante o quinto dia de 

competições em Gwangju, na Coreia do Sul. Gabriela Chibana, com a prata, e Phelipe 

Pelim, com o bronze, foram os protagonistas do dia, que também foi marcado por 

importantes vitórias das equipes brasileiras nos esportes coletivos. 

Foto: Fotojump 

 

Reunindo diversas potências, como judocas do Japão, China e a atual campeã mundial 

Urantsetseg Munkhbat, da Mongólia, a categoria até 48 kg viu Gabriela Chibana roubar a 

cena. Ela venceu quatro lutas: Yao Xiong (China), Jenna Schurr (EUA), Imene Rezzoug 

(Argélia) e Cristina Budescu (Moldávia) até chegar à final. A medalha de prata veio após 

ser superada na decisão pela atleta dona da casa, a sul-coreana Bokyeong Jeong. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52656-universiade-2015-brasil-conquista-uma-prata-e-um-bronze-no-judo
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“Foram cinco lutas bem fortes. Na final, eu enfrentei a sul-coreana, que já havia lutado 

algumas vezes. Ela tem conquistado várias medalhas nas competições internacionais, 

está bem no ranking mundial para as Olimpíadas. Eu acabei perdendo no começo e não 

consegui reverter. Mas estou feliz com esta medalha, pelo judô ser bastante competitivo e 

por ser minha primeira vez aqui na Universíade”, conta a atleta do Centro Universitário 

São Camilo. 

Já o bronze de Phelipe Pelim, judoca da UNIP que recebe Bolsa Atleta do Ministério do 

Esporte, veio após um ippon sobre o mongol Bayarmagnai Dagvadorj. Antes disso, o 

brasileiro havia vencido Armando Maita (Venezuela); Hui Li (China); e Christos Trikomitis 

(Chipre). O único revés foi para o russo Albert Oguzov, na segunda rodada. “Foi uma luta 

muito dura. O atleta que peguei na briga pelo bronze era muito complicado, tinha o 

mesmo lado que luto. Tivemos uma forte trocação, mas quando vi uma possibilidade de 

encaixar um golpe fui logo e consegui”, conta Pelim, que revela ainda não ter dado conta 

de sua conquista. “Ainda não caiu a ficha de ter ganhado uma nova medalha na 

Universíade, que é o segundo maior evento do mundo. Estou muito feliz e entusiasmado 

para buscar a vaga para os Jogos Olímpicos”, complementa. 

Na natação, o paulista Henrique Martins continua forte. Responsável pela primeiro ouro 

para o Brasil na atual edição da Universíade, o atleta da Unisul garantiu nesta tarde um 

lugar na decisão dos 

100m livre. Ele 

disputa a final nesta 

quarta-feira (08.07). 

O dia também foi 

muito bom para o 

Brasil nos esportes 

coletivos. Uma 

substituição aos 46 

minutos do primeiro 

tempo mudou o rumo 

da partida da seleção 

masculina de futebol. 

Após sair perdendo 

por 1x0 para o Irã, o atacante Pedro Pinheiro entrou em campo e comandou a reação 

Foto: Fotojump 



 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

canarinha com três gols no segundo tempo, garantindo a vitória por 5x2. O resultado 

classificou o Brasil na segunda colocação do Grupo C, atrás do Japão. 

No handebol, dupla vitória: no feminino a vítima foi o Uruguai, placar de 33x11, com sete 

gols de Larissa Araújo. No masculino, vitória apertada sobre o Japão por 33x28. O 

basquete também voltou a vencer. O time masculino não tomou conhecimento da Suíça e 

aplicou quase 50 pontos de vantagem. O placar final foi 100x57. E, no feminino, vitória 

tranquila diante de Uganda, 93x59. 

» Universíade 2015: Após quatro dias de disputas, Brasil acumula um ouro e um bronze 

» Recursos do Ministério do Esporte garantem participação do Brasil na Universíade 2015 

 

» Resultados (07/07): 

Basquete Masculino: Brasil 100x57 Suiça 

Basquete Feminino: Brasil 93x59 Uganda 

Futebol Masculino: Brasil 5 x 2 Irã 

Handebol Masculino: Brasil 32 x 28 Japão 

Handebol Feminino: Brasil 33 x 11 Uruguai 

Vôlei Masculino: Brasil 2 x 3 Chile (parciais de: 28/26, 17/25, 15/25, 26/24 e 10/15) 

 

Ascom - Ministério do Esporte, com informações CBDU 

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

 

 

  

http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51313-universiade-2015-apos-quatro-dias-de-disputas-brasil-acumula-um-ouro-e-um-bronze
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51280-recursos-do-ministerio-do-esporte-garantem-participacao-do-brasil-na-universiade-2015-que-comeca-nesta-sexta
http://www.cbdu.org.br/cbdu/noticia/3927/dia-5universiade-2015:-judo-garante-novas-medalhas-ao-brasil
http://www.cbdu.org.br/cbdu/noticia/3927/dia-5universiade-2015:-judo-garante-novas-medalhas-ao-brasil
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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Universíade 2015: bolsista Henrique Martins fatura segundo ouro para o Brasil na 

natação 

08/07/2015, 14:01 

 

 

Bolsista Henrique Martins (centro) conquista segundo ouro na natação. (Foto: Fotojump) 

 

Pela segunda vez o hino nacional brasileiro tocou no Centro Aquático Universitário 

Nambu, na Coreia do Sul. E o responsável por colocar a bandeira verde e amarela no alto 

do pódio foi novamente o nadador Henrique Martins, contemplado com a Bolsa Atleta do 

Ministério do Esporte. O atleta da Unisul, que no domingo havia vencido os 50m 

borboleta, surpreendeu nesta quarta-feira (08.07) ao ganhar a prova dos 100m livre e 

chegar à segunda medalha de ouro na Universíade 2015, realizada em Gwangju. 

“Foi o dia mais desafiador da competição. Eu tinha uma eliminatória de manhã, à tarde a 

final do livre e 10 minutos depois havia a semifinal do borboleta. Eu sabia que seria bem 

difícil, mas fizemos uma estratégia boa e todo o time me ajudou bastante” conta o 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52661-universiade-2015-bolsista-henrique-martins-fatura-segundo-ouro-para-o-brasil-na-natacao
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52661-universiade-2015-bolsista-henrique-martins-fatura-segundo-ouro-para-o-brasil-na-natacao
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brasileiro, que revela surpresa com a conquista. “Não esperava, estava buscando o pódio, 

mas não achava que conseguiria ganhar. Foi fantástico”, complementa. 

Foto: Fotojump 

 

 

Quem também trouxe muitas alegrias ao Brasil foi o judô e, em especial, as mulheres. O 

último dia de provas da modalidade terminou com a disputa por equipes. O time formado 

por Amanda Oliveira, Eleudis Valentin, Flávia Gomes, Gabriela Chibana, Jéssica Santos, 

Sibilla Faccholli e Talita Morais - as três últimas beneficiadas com a Bolsa Atleta - 

alcançou a medalha de bronze ao derrotar a França por 3 x 2. Antes disso, as judocas 

haviam vencido na primeira rodada a Mongólia (3 x 2) e depois a Polônia (3 x 2). Elas 

caíram para a forte seleção japonesa (4 x 1), que posteriormente levaria o ouro em 

confronto contra a Coreia do Sul. 

Com isso, o judô brasileiro finaliza a participação na 28ª edição da Universíade com 

quatro medalhas: Gabriela Chibana (até 48 kg), com a prata; Gustavo Assis (até 90 kg), 
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Phelipe Pelim (até 60 kg) - os dois são bolsistas do Ministério do Esporte - e a equipe 

feminina com o bronze. 

 

Saiba Mais 

» Universíade 2015: Brasil conquista uma prata e um bronze no judô 

» Universíade 2015: Após quatro dias de disputas, Brasil acumula um ouro e um bronze 

» Recursos do Ministério do Esporte garantem participação do Brasil na Universíade 2015 

 

» Resultados (08.07): 

Basquete Masculino: Brasil 61 x 59 Turquia 

Futebol Feminino: Brasil 0 x 1 Rússia 

Vôlei Feminino: Brasil 3 x 0 China (parciais de: 25/11, 25/15 e 25/16) 

Polo Aquático Masculino: Brasil 3 x 13 Hungria 

 

Fonte: CBDU 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

 

  

http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51317-universiade-2015-brasil-conquista-uma-prata-e-um-bronze-no-judo
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51313-universiade-2015-apos-quatro-dias-de-disputas-brasil-acumula-um-ouro-e-um-bronze
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51280-recursos-do-ministerio-do-esporte-garantem-participacao-do-brasil-na-universiade-2015-que-comeca-nesta-sexta
http://www.cbdu.org.br/cbdu/noticia/3945/dia-6universiade-2015-%E2%80%93-henrique-martins-ganha-mais-um-ouro-na-natacao,-e-judo-feminino-conquista-o-bronze-por-equipes
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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Diamantes do Futuro: São Caetano recebe etapa regional de detecção de talentos 

no tênis de mesa 

08/07/2015, 16:28 

 

São Caetano do Sul (SP) 

recebeu no último fim de 

semana mais uma etapa 

regional de detecção de talentos 

do Diamantes do Futuro, 

programa da Confederação 

Brasileira de Tênis de Mesa 

(CBTM) para renovação da 

modalidade em todo o país. Ao 

todo, 19 atletas e seis 

treinadores participaram das 

atividades. 

A detecção foi liderada pelo coordenador nacional do Diamantes do Futuro, Marcio 

Aragão, que destacou o bom o nível e o crescimento técnico dos atletas. “O projeto está 

em ótima evolução técnica. Em cada etapa, sempre detectamos novos talentos e futuros 

diamantes para a seleção brasileira. O nível técnico apresentado pelos atletas nesta 

etapa da detecção foi excelente”, afirmou. 

“Nossa detecção envolve um conjunto de ações que permitem efetuar um prognóstico a 

curto prazo para um jovem atleta situado em um grupo. Esse prognóstico se baseia no 

fato de que o atleta possui atributos, nível de aprendizagem e outros fatores necessários 

para apresentar um desempenho superior ao dos outros”, completou. 

Entre os participantes, Aragão destacou a participação de quatro atletas: Leonardo 

Kenzo, Vinicius Cibulskis, Cezar Kamoto e Rebeca de Melo. Esta foi a quarta etapa de 

detecção regional realizada neste ano. Antes, Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Aracaju 

(SE) receberam eventos. O Diamantes do Futuro já realizou uma etapa de treinamentos 

este ano com os detectados, no mês de maio. Nove atletas de 7 a 12 anos participaram 

de cinco dias de atividades em Piracicaba (SP). 

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa conta com recursos da Lei Agnelo/Piva 

(Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro) – Lei de Incentivo Fiscal e 

Governo Federal – Ministério do Esporte. 

(Divulgação/CBTM) 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52662-diamantes-do-futuro-sao-caetano-recebe-etapa-regional-de-deteccao-de-talentos-no-tenis-de-mesa
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52662-diamantes-do-futuro-sao-caetano-recebe-etapa-regional-de-deteccao-de-talentos-no-tenis-de-mesa
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Fonte: Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

 

  

http://www.cbtm.org.br/diamantes-do-futuro-s%C3%A3o-caetano-recebe-etapa-regional-de-detec%C3%A7%C3%A3o-de-talentos.aspx
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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Começa em Indiaroba (SE) Curso de Extensão do Esporte da Escola 

 09/07/2015, 12:18 

 

A Secretaria Nacional de 

Esporte, Educação, Lazer 

e Inclusão Social (Snelis), 

inicia nesta quinta-feira 

(09.07), curso de Extensão 

do Esporte da Escola, no 

município de Indiaroba, 

Sergipe. O curso será 

ministrado ainda, este mês, 

em sete cidades da região 

Nordeste. O Esporte da Escola é um programa do Ministério do Esporte, desenvolvido em 

parceria com o Ministério da Educação, por meio da Associação dos Programas Segundo 

Tempo e Mais Educação. 

O Esporte da Escola tem como objetivo integrar a política esportiva educacional com a 

política de educação, de forma a incentivar e universalizar a prática esportiva nas escolas. 

Visa disponibilizar durante o tempo escolar, novas e diversificadas vivências formadoras e 

enriquecedoras para a vida em sociedade. 

A coordenadora do programa, no Ministério do Esporte, Cláudia Bernardo aponta os 

benefícios do esporte na fase escolar e a contribuição nas seguintes potencialidades: 

“Incentiva a frequência às aulas; melhora o desempenho escolar; aprimora o senso de 

responsabilidade; reduz distúrbios de comportamento; estimula hábitos saudáveis; e 

melhora as relações familiares e sociais”, ressaltou. 

Para qualificar a atuação dos professores/monitores, o Ministério do Esporte realiza 

cursos de extensão, elaborados e desenvolvidos por especialistas vinculados a 

Instituições de Ensino Superior da área de educação física e esporte. Os cursos foram 

iniciados em maio de 2014, sendo a primeira fase em formato presencial, composta de 

aulas teóricas e práticas, e a segunda fase de formação continuada é oferecida na 

modalidade Ensino a Distância (EaD). 

Este ano já foram realizados três cursos nas cidades de Diadema (SP), Lagarto (SE) e 

Taboão da Serra (SP) que atenderam cerca de 250 monitores. Ao todo, o Ministério do 

Esporte já realizou 98 cursos, nos 26 estados e no Distrito Federal, com a participação de 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51383-comeca-em-indiaroba-se-curso-de-extensao-do-esporte-da-escola
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7.273 pessoas de aproximadamente 810 municípios, no período de maio a dezembro do 

ano passado. O programa atua no contexto dos direitos e da cidadania. É uma ação 

social que trabalha com a socialização do conhecimento, formação de hábitos, valores e 

atitudes. 

 

» Confira o cronograma dos próximos cursos: 

14 e 15.07 -  Icó (CE) 

16 e 17.07 - São Miguel (RN) 

16 e 17.07 - Caetité (BA) 

21 e 22.07 / 23 e 24.07 - Patos (PB) 

27 e 28.07 -  Campo Alegre (PB) 

30 e 31.07 – Natal (RN) 

 

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?fref=ts
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Universíade 2015: Grande nome do Brasil na competição, Henrique Martins fatura 

mais uma medalha 

10/07/2015, 18:28 

 

 

Foto: Fotojump 

 

Mesmo com quatro dias para o término da Universíade 2015 e muitas medalhas ainda em 

disputa, o Brasil já conheceu o seu protagonista em Gwangju, na Coreia do Sul. Henrique 

Martins, 23 anos, tem sido o principal atleta brasileiro na 28ª edição da competição 

universitária e, nesta sexta-feira (10.07), encerrou sua participação com uma nova 

conquista. O nadador levou a prata nos 50m livre e, por pouco não fez a trinca dourada. 

Ao longo de sete dias de provas, o paulista de Campinas entrou 14 vezes na piscina do 

Centro Aquático Universitário Nambu. Apesar do cansaço físico e mental, o atleta da 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52672-universiade-2015-grande-nome-do-brasil-na-competicao-henrique-martins-fatura-mais-uma-medalha
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52672-universiade-2015-grande-nome-do-brasil-na-competicao-henrique-martins-fatura-mais-uma-medalha
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Unisul reuniu forças para terminar a última bateria no pódio. Antes dos 50m livre, 

Henrique já havia brilhado ao alcançar o ouro nos 50m borboleta e 100m livre. 

“Hoje era uma prova que a gente sabia que seria bem disputada. Estava um pouco tenso 

e exausto pelos outros dias. Criei uma grande expectativa e fiz o meu melhor tempo, 

apenas dois centésimos para o ouro”, afirma o brasileiro, que celebra sua participação na 

Coreia do Sul. “Sempre fica aquela sensação que poderia ter melhorado, mas consegui 

fechar bem. A intenção principal era terminar a prova com a mesma qualidade das outras. 

Então, saio com o dever cumprido. No geral, o campeonato correspondeu ao meu 

treinamento e fiquei bem feliz”, finalizou. 

 

 

Faltou pouco para Artur Terezan garantir uma medalha na final dos 400m com barreira. 

Porém, isso não foi motivo de tristeza para o brasileiro, que terminou na quarta posição. 

Pelo contrário, o atleta da Universidade Estadual de Maringá celebrou o resultado, que 

veio com a sua melhor marca da carreira (tempo de 49s73), três meses após se recuperar 

da lesão que o afastou dos treinamentos. “Estou muito feliz com o resultado porque foi a 

melhor marca da minha vida, mas sei que posso melhorar um pouco”, comentou. 

  

» Resultados (10.07): 

Basquete Feminino (disputa 13º ao 16º): Brasil 87 x 42 Moçambique 

Vôlei Masculino (disputa 13º ao 16º): Brasil 2 x 3 Venezuela - 25/23, 20/25, 26/24, 18/25 e 

13/15 

Handebol Feminino (primeira fase): Brasil 26 x 29 República Checa 

Futebol Feminino (disputa 5º ao 8º): Brasil 1 x 0 República Checa 

 

Leia Também 

» Universíade 2015: Atletismo e futebol se aproximam de medalhas 

» Universíade 2015: Bolsista Henrique Martins fatura segundo ouro para o Brasil na 

natação 

» Universíade 2015: Brasil conquista uma prata e um bronze no judô 

http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51375-universiade-2015-atletismo-e-futebol-se-aproximam-de-medalhas
http://www.esporte.gov.br/index.php/fique-por-dentro/67-lista-fique-por-dentro/51326-universiade-2015-bolsista-henrique-martins-fatura-segundo-ouro-para-o-brasil-na-natacao
http://www.esporte.gov.br/index.php/fique-por-dentro/67-lista-fique-por-dentro/51326-universiade-2015-bolsista-henrique-martins-fatura-segundo-ouro-para-o-brasil-na-natacao
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51317-universiade-2015-brasil-conquista-uma-prata-e-um-bronze-no-judo
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» Universíade 2015: Após quatro dias de disputas, Brasil acumula um ouro e um bronze 

» Recursos do Ministério do Esporte garantem participação do Brasil na Universíade 2015 

 

Fonte: CBDU 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

  

http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51313-universiade-2015-apos-quatro-dias-de-disputas-brasil-acumula-um-ouro-e-um-bronze
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51280-recursos-do-ministerio-do-esporte-garantem-participacao-do-brasil-na-universiade-2015-que-comeca-nesta-sexta
http://www.cbdu.org.br/cbdu/noticia/3949/dia-8universiade-2015:-henrique-martins-brilha-novamente-e-ganha-prata-na-natacao
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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Programa Segundo Tempo Forças no Esporte ensina jovens e crianças a serem 

cidadãos 

14/07/2015, 11:07 

 

(Francisco Medeiros/ME) 

 

Enquanto atletas brasileiros de alto rendimento lutam por medalhas no Pan-Americano, 

em Toronto, Canadá, em Brasília, 600 alunos do Programa Segundo Tempo Forças no 

Esporte (Profesp) lutam e aprendem por meio da prática esportiva valores cívicos para 

tornarem-se cidadãos de bens e, quem sabe, no futuro, também subir ao pódio. 

Os alunos do Profesp apresentaram nesta segunda-feira (13.07) ao secretário Nacional 

de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Evandro Garla, as atividades 

desenvolvidas pelo programa, que promove por meio da prática esportiva, a integração 

social, prevenindo doenças, promovendo a saúde e prevenindo a situação de risco social 

de crianças e jovens, de escolas públicas, de Itapoã, Paranoá, Varjão, Vila Planalto e 

Núcleo Bandeirante. 

Em uma caminhada para conhecer as instalações esportivas do Clube dos Subtenentes e 

Sargentos do Exército, onde são ministradas as aulas para alunos de seis núcleos, o 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52708-programa-segundo-tempo-forcas-no-esporte-ensina-jovens-e-criancas-a-serem-cidadaos
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52708-programa-segundo-tempo-forcas-no-esporte-ensina-jovens-e-criancas-a-serem-cidadaos
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secretário da Snelis acompanhado de autoridades da Defesa e do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) conheceu toda a estrutura do 

programa, fez contato com alunos, pais, professores e conheceu a cozinha, além de ver a 

estrutura de armazenamento dos alimentos, o preparo das refeições, as instalações 

esportivas, e também o sabor das refeições servidas às crianças. 

  

(Francisco Medeiros/ME) 

  

A diretora da Escola Classe 1, de Itapoã, Sihami Jaber Mudarra, falou da importância do 

programa.” Este projeto veio para prevenir e trazer valores de cidadania, e aqui no clube 

somos uma família. A alimentação que essas crianças têm aqui é a mais completa de 

todas, isso graças à parceria com o MDS”, ressaltou a professora emocionada. 

Ao falar para as crianças o secretário parabenizou as ações e agradeceu a parceria com 

o MDS. „‟Estou aqui em nome do ministro George Hilton. Parabenizo todos os 

professores, que além de dar aula, são grandes incentivadores. Parabenizo também 

Joseías Ferreira, aluno do programa, que teve a coragem de vir aqui contar um pouco de 

sua história. Não desanimem, não desistam, o futuro do Brasil está na mão de vocês. 

Hoje estou aqui graças a um trabalho social, eu consegui seguir os bons exemplos. E 
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como diz no Hino Nacional: um filho seu não pode fugir à luta”, afirmou o secretário 

Evandro Garla. 

“Queremos ser instrumentos para que o Brasil seja grande. Nós não queremos tomar o 

lugar da família, mas buscamos complementar o trabalho da família. Uma família forte faz 

um Brasil cada vez melhor”, disse o major-brigadeiro Carlos Augusto Amaral de Oliveira, 

diretor do Departamento de Desporto Militar, do Ministério da Defesa. 

Os alunos do Segundo Tempo Forças no Esporte, durante o contraturno escolar, praticam 

atividades esportivas, como futebol de campo e de salão, vôlei de praia, futebol de praia, 

judô, vôlei, basquete, atletismo, handebol natação; atividades lúdicas – ritmos, teatro e 

artesanato -, além de terem orientação educacional e reforço escolar, com aulas com 

ênfase em português, matemática e noções do inglês. 

 

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?fref=ts
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Centro de Iniciação ao Esporte é o tema da reunião de George Hilton com 

representantes do governo do Ceará 

15/07/2015, 15:01 

 

(Francisco Medeiros/ME) 

 

A continuidade de ações que incluem a construção de dois Centros de Iniciação ao 

Esporte e 60 academias ao ar livre foi assunto na audiência do deputado André 

Figueiredo (PDT-CE) e do secretário de Esporte e Lazer do Ceará, Márcio Lopes, com o 

ministro George Hilton, nesta quarta-feira (15.7), no Ministério do Esporte. 

De acordo com o deputado, o esporte como inclusão social é o principal objetivo dessas 

ações, que poderão incluir ídolos do esporte, mas também trabalho para uma base forte, 

“na definição da pirâmide esportiva”. 

Para o secretário estadual, a visita foi para pleitear a continuidade dos recursos do 

Ministério do Esporte para a expansão da prática da atividade física pela população em 

geral - e não apenas objetivando a prevenção de doenças: "A ocupação das praças, com 

pessoas nas academias ao ar livre, ajude também a reduzir a violência, impactando 

mesmo no apoio à segurança pública." 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52717-centro-de-iniciacao-ao-esporte-e-o-tema-da-reuniao-de-george-hilton-com-representantes-do-governo-do-ceara
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52717-centro-de-iniciacao-ao-esporte-e-o-tema-da-reuniao-de-george-hilton-com-representantes-do-governo-do-ceara
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Denise Mirás 

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?fref=ts
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Em encontro com representantes do Acre, Ministro reforça a importância de investir 

em todo o Brasil 

 

15/07/2015, 16:44 

 

(Ivo Lima/ME) 

 

Ao receber representantes do Acre em seu gabinete, o ministro do Esporte, George 

Hilton, falou da importância de ações que alcançam todo o país, para que os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos do Rio 2016 não fiquem restritos a apenas uma cidade. “A 

Olimpíada é do povo brasileiro”, comentou, durante a audiência em que participaram o 

senador Jorge Viana (PT-AC), o deputado federal Alan Rick (PRB-AC) e o prefeito  de Rio 

Branco, Marcus Alexandre (PT-AC), nesta quarta-feira (15.7). 

“No próximo ano o Brasil receberá o evento com maior audiência do planeta e deve 

aproveitar para construir um ambiente de otimismo, de confiança na juventude”, diz o 

senador Jorge Viana. “Um trabalho de base tem de ser feito, para que os Jogos cheguem 

a cada lugar do país.” 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52718-em-econtro-com-representantes-do-acre-ministro-reforca-a-importancia-de-investir-em-todo-o-brasil
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52718-em-econtro-com-representantes-do-acre-ministro-reforca-a-importancia-de-investir-em-todo-o-brasil
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Segundo o prefeito Marcus Alexandre, Rio Branco está investindo em dez projetos 

esportivos, além de um Centro de Iniciação Esportiva (CIE). “São quadras, campos de 

futebol, de grama sintética, que estão sendo construídas. Precisamos liberar recursos 

para concluir as obras ainda neste ano”, observa. 

O CIE, por exemplo, com custo perto de R$ 4,5 milhões, irá beneficiar mais de 75 mil 

pessoas, nas contas do deputado federal Alan Rick, abrangendo 17 bairros. “Será uma 

cidade dentro da cidade. O CIE será fundamental para a prática esportiva de jovens a 

serem encaminhados ao alto rendimento, mas também para o lazer. Queremos crianças e 

adolescentes livres do aliciamento das drogas e do crime". 

 

Denise Mirás 

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?fref=ts
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Uberaba sedia Mundial Júnior de Handebol Masculino e mostra projeto de Espaço 

da Juventude 

20/07/2015, 12:28 

 

Foto: Ivo Lima/ ME 

 

Em Uberaba (MG), no domingo (19.07), antes de participar da abertura do XX 

Campeonato Mundial Júnior de Handebol Masculino e assistir à sofrida vitória da Seleção 

Brasileira, por 31 x 30, contra o Japão, o ministro George Hilton se reuniu com o prefeito 

da cidade, Paulo Piau, e com o secretário de Esportes do governo estadual, Carlos 

Henrique. Os três conversaram sobre as parceiras do Ministério do Esporte com a cidade 

do Triângulo Mineiro e com Minas Gerais. 

O ministro fez questão de elogiar a atuação conjunta das prefeituras de Uberaba e de 

Uberlândia que garantiu a realização do Mundial de Handebol nas duas cidades. George 

Hilton reafirmou a disposição do governo federal para a consolidação de parceiras na 

execução de projetos que garantam melhoras da infra-estrutura esportiva em todas as 

regiões do país. 

“É assim, deixando de lado as questões locais, as disputas partidárias, que os 

governantes conseguem alcançar os objetivos de administrar cidades cada vez melhores 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52764-uberaba-sedia-mundial-junior-de-handebol-masculino-e-mostra-projeto-de-espaco-da-juventude
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52764-uberaba-sedia-mundial-junior-de-handebol-masculino-e-mostra-projeto-de-espaco-da-juventude
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e que ofereçam cada vez mais condições para que a população desfrute do progresso 

que o município conquista”, disse o ministro. 

Uberaba já está construindo a sua unidade do programa de Centros de Iniciação ao 

Esporte que o Ministério do Esporte executa em mais de duas centenas de cidades, em 

todo o Brasil. É um investimento de R$ 3,3 milhões. 

No encontro com o ministro, o prefeito Paulo Piau apresentou o projeto do Espaço da 

Juventude, complexo esportivo com capacidade de atender até 3.600 pessoas. A Central 

de Abastecimento de Minas Gerais assinou um contrato com a Prefeitura de Uberaba 

para a cessão de uma área de 39.500 metros quadrados para a construção do complexo. 

O projeto já tem, segundo o prefeito, uma previsão de patrocínio de R$ 3 milhões da 

Petrobras e será analisado pela equipe técnica do Ministério do Esporte. 

Foto: Ivo Lima/ ME 

 

Jogo duro 

No Centro Olímpico de Uberaba, o ministro George Hilton assistiu à difícil estréia do Brasil 

no Mundial Júnior de Handebol Masculino. Jogando com muita velocidade e forte 

aplicação tática, a Seleção Japonesa chegou a alcançar quatro gols de vantagem. Os 

brasileiros reagiram, mas perderam o primeiro tempo, que fechou em 15 x 14 para o 
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Japão. Os japoneses só perderam a dianteira nos momentos finais, quando o Brasil virou 

para ganhar por 31 x 30. 

O campeonato tem jogos em Uberaba e Uberlândia. São 24 seleções divididas em quatro 

grupos. A final será disputada em Uberlândia, no dia 1º de agosto. No 

site www.brazilhandball2015.com, é possível acompanhar todos os jogos em tempo real. 

 

Fernando Guedes, de Uberaba 

Ascom – Ministério do Esporte 

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

 

  

http://www.brazilhandball2015.com/
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
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Realizados com apoio do Ministério do Esporte, Jogos do Xingu foram um sucesso 

22/07/2015, 10:03 

 

Especialista da Snelis elogia evento e espera maior frequência de novas edições 

Com apoio do Ministério do Esporte, foram realizados entre os dias 15 e 19 de julho os 

Jogos do Xingu, na Aldeia Kuikuro, em Canarana (MT). Um dia após o encerramento do 

evento, o prefeito do município, Evaldo Diehl, recebeu José Ivan, especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Ambiental da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 

Inclusão Social (Snelis). 

  

(Divulgação/Assessoria dos Jogos) 

  

Satisfeito com o resultado dos Jogos, em que o ministério investiu R$ 600 mil e a 

prefeitura R$ 16 mil, José Ivan mostrou a importância de englobar os cidadãos das mais 

diferentes etnias no mundo esportivo. “O futebol está incorporado na cultura indígena, na 

elaboração que os ingleses deram e num modo brasileiro de se apropriar desse esporte. 

Em todas as aldeias que a gente vai, sempre tem um campo de futebol”, disse. 

Segundo o especialista, os não indígenas foram reorganizados para o futebol com o 

crescimento das cidades e a prática ficou restrita aos clubes, que condicionaram o futebol 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52792-realizado-com-apoio-do-ministerio-do-esporte-jogos-xingu-foi-um-sucesso
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a uma lógica de mercado. “Diferente da minha época, jogado de pé descalço, no asfalto, 

na quadra, na grama, na terra. E éramos bastante felizes no tempo do Garrincha e do 

Pelé”, ressaltou. 

  

 

  

O prefeito Evaldo Diehl, que fez questão de ir até a Aldeia Kuikuro para participar dos 

Jogos do Xingu, ressaltou a importância da parceria entre o Ministério do Esporte e a 

Prefeitura de Canarana: “É um orgulho Canarana poder fazer esta festa junto com o 

Ministério do Esporte e todos os indígenas do Xingu. Quero agradecer pela parceria e 

também ao secretário municipal de Esportes, que se empenhou para organizar todo este 

evento”. 

 

Futuro 

O representante do Ministério do Esporte ainda comentou sobre a possibilidade de 

realizar um novo campeonato, envolvendo também a participação da etnia Xavante. “É 

importante o envolvimento de todas as culturas para o fortalecimento da inclusão social”, 

declarou. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1M1vp9O__w  

 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

https://www.youtube.com/watch?v=c1M1vp9O__w
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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5ª edição da Liga de Desenvolvimento do Basquete tem início nesta sexta 

23/07/2015, 17:18 

 

Convênio do Ministério com a LNB prevê repasse de R$ 11,1 milhões para três 

temporadas do torneio sub 22 

Foto: Luiz Pires/ LNB 

  

Vai subir a bola para a quinta edição da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) 

nesta sexta-feira (24.07), às 14 horas (de Brasília). O Praia Clube, em Uberlândia (MG), 

será o local da largada para mais uma temporada do maior campeonato de base do 

basquete brasileiro. A LDB é um torneio nacional Sub 22 organizado pela Liga Nacional 

de Basquete (LNB) em parceria com o Ministério do Esporte e chancelado pela 

Confederação Brasileira de Basketball (CBB). 

O Ministério do Esporte apoia a LDB desde a primeira edição do torneio. Nas três 

primeiras, foram investidos R$ 4,8 milhões no campeonato. Nas edições de 2014 a 2016, 

o convênio com a Liga Nacional de Basquete prevê o repasse de mais R$ 11,1 milhões. 

 

Formato de disputa 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52804-5-edicao-da-liga-nacional-de-basquete-tem-inicio-nesta-sexta
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Para este ano, a LDB teve sua fórmula de disputa mantida em relação à sua última 

edição. Os 24 times jogarão entre si em turno único durante a fase de classificação 

(dividida em cinco etapas). Os oito melhores se classificarão para o octogonal final e 

serão divididos em dois grupos. Os dois melhores de cada lado avançando ao Final Four. 

"A LDB está ficando cada vez mais disputada com o passar dos anos, com mais times 

fazendo parte da competição a cada ano e isso é muito bom para o basquete brasileiro. A 

LDB é a ponte para a entrada no NBB e com isso mais jovens vão ganhando espaço. 

Esta será minha terceira participação, cada vez com mais responsabilidade e 

competitividade. Desejo boa sorte para todas as equipes e tenho certeza que serão seis 

meses de muita disputa dentro de quadra", disse o armador Georginho, do Pinheiros, um 

dos grandes destaques da última edição. 

  

Foto: Hedeson Alves/ LNB 
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A primeira etapa da LDB 2015 acontecerá em uma sede única e todas as 24 equipes se 

encontrarão na cidade de Uberlândia. Com três quadras localizadas em seu extenso 

ginásio de 4.926 m², o Praia Clube abrigará todas as 84 partidas da primeira etapa da 

competição Sub 22. Cada time disputará sete jogos no Triângulo Mineiro, entre os dias 24 

de julho e 02 de agosto. 

"A LDB é uma competição que serve de ferramentas para nós atleta e temos a 

oportunidade de amadurecer e aprender muito. Cada ano que passa, com a revelação de 

grandes atletas, a LDB se tornou uma competição de nível altíssimo e, lógico, que todas 

as equipes entram com intenção de evoluir seus jovens talentos, mas o título está cada 

vez mais cobiçado", disse o ala/armador Victor Gusmão, um dos remanescentes do atual 

campeão Basquete Cearense. 

  

Basquete Cearense foi campeão invicto em 2014. (Foto: LNB) 

  

Histórico 

A grande novidade deste ano na LDB será a participação da seleção brasileira Sub 17. A 

convite da Liga Nacional de Basquete (LNB), o time verde-amarelo usará a experiência de 
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disputar a competição Sub 22 para se preparar para o Campeonato Sul-Americano 2015. 

Marcado para o dia 14 de setembro, o torneio continental é classificatório para a Copa 

América Sub 18 do próximo ano. 

Além do selecionado verde-amarelo Sub 17, mais quatro equipes participarão pela 

primeira vez da LDB: Concórdia (SC), Campo Mourão (PR), Internacional de Regatas, de 

Santos (SP), e o Pequeninos Rhema Basketball, de Campina Grande (PB). Outra 

novidade fica por conta do Palmeiras (SP), que depois de duas edições fora - participou 

apenas da LDB 2012 - está de volta, assim como o São José/Unimed, que volta à LDB 

após ficar um ano fora. 

Ao todo, nove estados - Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal - 

estarão representados na edição de 2015. Ao todo, 68 atletas que disputaram a edição 

anterior da LDB entraram em quadra no NBB 2014/15. 

 

O Basquete Cearense conquistou um feito inédito e se sagrou campeão invicto no último 

ano. O Flamengo, com duas conquistas (2011 e 2013), é o maior campeão, enquanto o 

Bauru levou a taça em 2012. 

 

» Confira as 24 equipes participantes da 5ª edição da Liga de Desenvolvimento de 

Basquete: 

  

- AABJ/Joinville (SC) 

- Associação Concordinense de Basquetebol/ACOB (SC) 

- Basquete Cearense (CE) 

- Basquete Curitiba/ABSB/Círculo Militar (PR) 

- Botafogo (RJ) 

- Campo Mourão (PR) 

- Flamengo (RJ) 

- Franca Basquete (SP) 

- Grêmio Náutico União (RS) 

- Internacional de Regatas/Santos (SP) 

- Macaé Basquete (RJ) 

- Minas Tênis Clube (MG) 

- Palmeiras (SP) 

http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/50053-basquete-cearense-leva-titulo-da-ldb-campeonato-realizado-com-apoio-do-ministerio
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/50053-basquete-cearense-leva-titulo-da-ldb-campeonato-realizado-com-apoio-do-ministerio
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- Paschoalotto/Bauru Basket (SP) 

- Paulistano (SP) 

- Pequeninos Rhema Basketball/Campina Grande (PB) 

- Pinheiros (SP) 

- Rio Claro Basquete (SP) 

- São José /Unimed (SP) 

- Seleção Brasileira Sub-17 

- Sport Club do Recife (PE) 

- UniCEUB/BRB/Brasília (DF) 

- Unitri/Praia Clube (MG) 

- Winner/Limeira (SP) 

  

» Confira as partidas da primeira rodada 5ª edição da Liga de Desenvolvimento de 

Basquete: 

  

- 24/07 (sexta-feira) 

14h - Grêmio Náutico União (RS) x Sport Club do Recife (PE) 

14h - Rio Claro Basquete (SP) x Botafogo (RJ) 

14h - Paulistano (SP) x Campo Mourão (PR) 

16h - Franca Basquete (SP) x Macaé Basquete 

16h - Pinheiros (SP) x Seleção Brasileira Sub-17 

16h - Associação Concordinense de Basquetebol/ACOB (SC) x Minas Tênis Clube (MG) 

18h - Palmeiras (SP) x Unitri/Praia Clube (MG) 

18h - AABJ/Joinville (SC) x Pequeninos Rhema Basketball/Campina Grande (PB) 

18h - Winner/Limeira (SP) x Flamengo (RJ) 

20h - Basquete Curitiba/ABSB/Círculo Militar (PR) x Basquete Cearense (CE) 

20h - Paschoalotto/Bauru Basket (SP) x São José /Unimed (SP) 

20h - Internacional de Regatas/Santos (SP) x UniCEUB/BRB/Brasília (DF) 

  

» Tabela completa 

  

Fonte: LNB 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

http://lnb.com.br/campeonato/partidas/?a=2&b=29&c=0&d=&e=0&f=0
http://lnb.com.br/
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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Prefeito de Canarana, Evaldo Diehl, se reúne com representante do Ministério do 

Esporte, José Ivan Mayer 

 27/07/2015, 18:03 

 

Evento realizado entre os dias 15 e 19 de julho na Aldeia Kuikuro foi um sucesso 

O prefeito de Canarana, Evaldo Diehl, recebeu em seu gabinete na segunda-feira (20.07) 

a visita de José Ivan Mayer, representante do Ministério do Esporte nos Jogos do Xingu, 

realizados de 15 a 19 de julho, na Aldeia Kuikuro. 

José Ivan é especialista em Políticas Públicas e Gestão Ambiental da Secretaria Nacional 

de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis). Feliz com o sucesso dos Jogos 

do Xingu, ele comentou que as diferentes aldeias participantes dos jogos abrilhantaram a 

beleza da cultura indígena. 

  

(Divulgação/Assessoria de Imprensa do evento) 

  

O representante do ministério ainda comentou sobre a possibilidade de realizar um novo 

campeonato, envolvendo também a participação da etnia Xavante. “É importante o 

envolvimento de todas as culturas para o fortalecimento da inclusão social”, declarou. 

O prefeito Evaldo, que foi até a Aldeia Kuikuro para prestigiar os Jogos do Xingu, 

ressaltou a importância da parceria entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura de 

Canarana: “É um orgulho Canarana poder fazer esta festa junto com o Ministério do 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52836-prefeito-de-canarana-evaldo-diehl-recebe-representante-do-ministerio-do-esporte-jose-ivan-mayer-em-seu-gabinete
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52836-prefeito-de-canarana-evaldo-diehl-recebe-representante-do-ministerio-do-esporte-jose-ivan-mayer-em-seu-gabinete
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Esporte e todos os indígenas do Xingu. Quero agradecer a parceria e ao secretário 

municipal de Esportes, que se empenhou para organizar o evento”. 

 

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?fref=ts
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Ministro visita em Palmas as áreas dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas 

28/07/2015, 18:54 

 

George Hilton aprovou a evolução das obras e vê Tocantins entrando no cenário mundial 

esportivo 

Marcado para ter início em 23 de outubro, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas 

ganharam nesta terça-feira (28.07) um apoio aliado à certeza de que o cronograma para 

realização do evento será cumprido à risca. Em visita a Palmas para conferir os locais da 

capital tocantinense que abrigarão o evento, o ministro do Esporte, George Hilton, deixou 

a cidade satisfeito e tranqüilo em relação à evolução das obras e das ações do primeiro 

evento mundial indígena do planeta. 

  

(Roberto Castro/ME) 

  

Primeiramente, Hilton, acompanhado de uma comitiva do governo estadual e da prefeitura 

local liderada pelo governador Marcelo Miranda e pelo prefeito Carlos Amastha, visitou a 

Vila Olímpica, onde foi recebido por Kaly, mascote dos Jogos. Em seguida, conheceu os 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/52841-ministro-visita-as-areas-dos-i-jogos-mundiais-dos-povos-indigenas
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locais que abrigarão os atletas, as escolas municipais que receberão modalidades e a 

Universidade Federal de Tocantins, onde está sendo construída uma pista de atletismo.  

“A ideia de vir aqui hoje é mostrar que os três entes estão integrados, os governos 

federal, estadual e municipal, além do Comitê Intertribal. Unidos, faremos uma grande 

celebração e realizaremos um evento de sucesso, dentro do cronograma”, avaliou George 

Hilton. 

O ministro destacou a importância dos Jogos para Palmas ser inserida na Rede Nacional 

de Treinamento, que fará parte do Sistema Nacional do Esporte, legado fundamental do 

ciclo de grandes eventos esportivos no país. 

“O mais difícil era fazer um plano de legado. Nós já temos, e isso facilita muito em 

conversas com órgãos de fiscalização. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas deixarão 

um grande legado. Vamos integrar Palmas à Rede Nacional de Treinamento, como vem 

ocorrendo com outras cidades, pegando o embalo da Copa do Mundo do ano passado e 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano que vem. A ideia é que Palmas seja sede de 

outros eventos, tanto nacionais como internacionais. Eventos como esse trazem veículos 

de comunicação de diversos países do mundo. O objetivo é colocar a capital de Tocantins 

como centro esportivo”, completou Hilton. 
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(Roberto Castro/ME) 

  

O governador de Tocantins, Marcelo Miranda, disse se sentir lisonjeado com a presença 

de George Hilton no estado e ficou ainda mais confiante após a conversa com o ministro. 

“Estou muito feliz com essa visita técnica. Espero que venha mais vezes. Ao ver a 

empolgação do ministro, fico ainda mais certo de que o evento será um sucesso.” 

Diretor executivo do Comitê Nacional Executivo dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, 

Luiz Lobo enfatizou a importância da presença de Hilton na vistoria realizada nesta terça-

feira: “Mostra que estamos fortes e prontos para receber esses Jogos. Até hoje todos 

lembram onde ocorreram os primeiros Jogos Olímpicos. Da mesma forma, sempre 

lembrarão que os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas foram no Brasil. Agora, 

com as estruturas de base prontas, como iluminação e fontes de água, estamos prontos 

para, a partir do mês que vem, montar as estruturas temporárias e os equipamentos a 

serem utilizados pelos atletas durante o evento.” 
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(Roberto Castro/ME) 

  

Visita ao Palácio  

Logo após visitar as obras que estão em andamento para os Jogos Indígenas, Hilton se 

reuniu no Palácio do Governo com Marcelo Miranda, o prefeito Carlos Amashta e outras 

autoridades de Tocantins. 

Durante a conversa, o ministro do Esporte deixou claro o objetivo de interiorizar a prática 

do esporte no Brasil: “Desde quando assumimos o ministério, nossa ideia era 

descentralizar os eventos para que não fossem realizados apenas no eixo Rio-São Paulo. 

Agora estamos colocando em prática a interiorização da prática esportiva. Vamos 

construir módulos em cidades com até 50, 60 mil habitantes. Queremos que a população 

tenha acesso às atividades físicas para reduzirmos o sedentarismo no país”. 

 

Petronilo Oliveira, de Palmas (TO) 

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?fref=ts

