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Alunos do Segundo Tempo colaboram com lar de idosos em Fortaleza 

07/01/2015, 08:30 

 

Cerca de 2,5 mil alunos do 

Segundo Tempo, programa de 

inclusão social do Ministério do 

Esporte, começam o ano de 

2015 vivenciando experiências 

inéditas, nas áreas de 

preservação do meio ambiente 

e de solidariedade. Os jovens 

carentes atendidos em 25 

núcleos da parceria com a 

prefeitura de Fortaleza, participaram da campanha de arrecadação de tampinhas de 

garrafas plásticas. Ao final, eles conseguiram coletar mais de 250kg do material, que foi 

doado ao Lar Torres de Melo, entidade que abriga 226 idosos, inclusive pacientes de 

enfermaria. O dinheiro obtido com a venda das tampinhas às empresas de reciclagem foi 

aplicado pela entidade na compra de alimentos e remédios. 

O objetivo dessa experiência foi provocar o gosto pelas boas atitudes, conforme a 

coordenadora pedagógica do PST/prefeitura, Sabrina Brito. Ela explica que a atividade 

incentivou a prática da gentileza e o cuidado com a natureza junto a crianças e 

adolescentes contemplados pelo Segundo Tempo. “Unimos duas temáticas em uma, 

apenas, e isso estimulou as crianças, trazendo resultados positivos”, diz. 

Cinco adolescentes atendidos na unidade que conseguiu juntar mais tampinhas foram 

selecionados para fazer a doação. Francisco da Silva, 15 anos, Vando Alves, 13, Camile 

Deisy Vieira de Lima, 11, Rodrigo de Oliveira Ferreira e Ticiana Sousa Braga, ambos com 

12, entregaram o material ao aposentado Roberto de Souza Maia, 74 anos,  que reside 

no  Lar Torres de Melo há quase dez anos. A equipe do PST visitou as instalações do 

abrigo, conferiu as atividades ali desenvolvidas e trocou experiências como os moradores 

do local. “Estamos muito contentes com a ajuda e felizes com a visita”, agradeceu o 

anfitrião.  

O adolescente Vando conta que achou muito legal a visita ao asilo e que se emocionou 

com as histórias que os moradores contaram. “Escutei muitas conselhos e histórias de 

vida. Estou muito feliz de ter ajudado. Tenho até uns livros lá em casa que vou trazer para 

http://www.esporte.gov.br/images/noticias/Segundo Tempo/PST.jpg
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/49592-alunos-do-segundo-tempo-colaboram-com-lar-de-idosos-em-fortaleza
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doar próxima vez que vier aqui”, afirmou. O aluno Francisco da Silva tem opinião 

parecida. Entre as várias coisas que ele pôde vivenciar durante a doação, uma o fez 

valorizar algo muito importante. “Aprendi que ajudar os idosos é bom e que nos sentimos 

bem fazendo o bem.” 

Lar Torres de Melo - Com mais de 100 anos desde a fundação, o Lar Torres de Melo 

abriga pessoas idosas. São 226 residentes que, além de moradia e alimentação, contam 

com atendimento médico, cuidadores, assistentes sociais, nutricionistas, terapeuta e 

fisioterapeutas. 

A instituição recebe doação de alimentos, material de higiene pessoal, colchões, 

travesseiros e lençóis, entre outros itens. Mais informações sobre como ajudar podem ser 

obtidas pelo telefone (85) 3206.6750. 

 

Programa Segundo Tempo 

Na parceria com a prefeitura de Fortaleza, o Segundo Tempo ocupa o tempo ocioso de 

2,5 mil crianças e adolescentes, dos ensinos fundamental e médio da rede púbica. O 

programa oferece no período oposto ao da escola a atividades culturais e esportivas, 

entre elas futebol, vôlei, basquete, handebol, atletismo, dança, recreação e torneios 

esportivos como atividades complementares. 

Os 25 núcleos de atendimento funcionam em espaços comunitários cedidos ao PST, que 

é executado pela Secretaria de Esporte Lazer. O convênio tem como coordenador-geral o 

profissional de educação física Igor Pinheiro. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

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

 

  

https://twitter.com/minesporte
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Colônia de Férias leva diversão a alunos do Segundo Tempo em Maricá (RJ) 

08/01/2015, 17:22 

 

Em Maricá, cidade do litoral do 

Rio de Janeiro, uma atividade 

muito divertida agita as férias 

escolares de 1,4 mil estudantes 

carentes do Programa Segundo 

Tempo (PST). Entre os 

beneficiados estão filhos de 

empregadas domésticas e de 

pescadores da região. A praça 

do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no bairro Mumbuca, tornou-se ponto de 

encontro da juventude com a segunda edição da colônia de férias do programa de 

inclusão social do Ministério do Esporte em parceria com a  prefeitura. 

A programação tem festival de pipas, competições de futebol de salão, xadrez, caratê, 

vôlei, basquete, badminton, ginástica rítmica, disputas de caratê e capoeira, além de 

apresentações de dança de salão, de rua e funk. Todas as modalidades esportivas são 

praticadas com regularidade pelos alunos durante as atividades do PST, nos 14 núcleos 

de atendimento do programa. As unidades foram implantadas em escolas públicas e em 

subnúcleos instalados em associações de moradores e em espaços públicos (praças e 

quadras esportivas). 

“Se não fosse o Programa Segundo Tempo, eu estaria envolvido com drogas e na 

marginalidade”, afirma Rodrigo, estudante contemplado. “Exemplos de vitória na vida, 

como a desse garoto, de estar afastado do perigo graças ao esporte de inclusão, são uma 

constante registrada durante as atividades nos núcleos de atendimento, quando várias 

crianças revelam suas experiências aos nossos monitores do PST”, diz a coordenadora 

pedagógica, Mônica Favarin. 

Mônica ressalta que as crianças estão encantadas com a colônia de férias. “Se não 

houvesse essa atividade, elas acabariam sozinhas em casa, já que a maioria dos pais 

trabalha. “O PST prestigia e valoriza cada aluno, fazendo com que cada um deles ocupe o 

tempo ocioso e tenha a chance de um futuro melhor.” 

 

http://www.esporte.gov.br/images/noticias/Recreio nas F%C3%A9rias/Recreio_nas_frias.png
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/49606-colonia-de-ferias-leva-diversao-a-alunos-do-segundo-tempo-em-marica-rj
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Jogos de Verão - O período da colônia de férias do Segundo Tempo coincide com a 

temporada dos Jogos de Verão da Praia, que também movimentam Maricá ao promover 

competições de vôlei de areia e futevôlei. “Por esse motivo, a colônia do Segundo Tempo 

promove suas atividades durante os  fins de semana. “Fizemos um campeonato de 

futevôlei com nossas crianças no mesmo espaço dos Jogos de Verão, e foi um sucesso”, 

revela Alex Bittencourt. 

O Recreio nas Férias, que começou no dia 15 de dezembro e deve durar 30 dias, 

funciona diariamente das 9h às 17h. Segundo o profissional de educação física e 

coordenador-geral do PST/prefeitura de Maricá, Alex Dias Bittencourt, uma grande festa 

de encerramento das atividades está sendo preparada. “Iremos disponibilizar brinquedos 

infláveis, pula-pula, cama elástica, banho de mangueira e lanche para a garotada”, 

anuncia. 

 

Carla Belizária 

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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Festival do Pelc agita a cidade de Malhada de Pedras (BA) 

12/01/2015, 16:51  

 

Localizada no sudoeste da 

Bahia, a cidade de Malhada de 

Pedras tem cerca de 9 mil 

habitantes, a maioria 

concentrada na zona rural. A 

economia local gira em torno do 

serviço púbico, do trabalho em 

olarias e da agricultura familiar. 

Com 52 anos de fundação, o 

município vivencia os efeitos 

positivos da execução do 

Programa Esporte e Lazer da 

Cidade (Pelc) que tem 

estimulado a convivência social por meio de eventos abertos para toda a população. 

Neste domingo (11.01) houve o I Festival Esportivo do Pelc na comunidade rural de 

Capinal, que fica a seis quilômetros do centro da cidade, em que funciona um dos 

subnúcleos da parceria (o outro funciona no povoado de Tabuleirinho, distante dez 

quilômetros). O convênio tem ainda um núcleo-sede, no centro. 

A programação incluiu competições de futebol, vôlei, judô e jiu-jitsu, modalidades 

praticadas no Pelc. Segundo a agente social dos subnúcleos, Maria Aparecida Neves 

Brito, a prefeitura disponibilizou ônibus para o transporte dos alunos até o evento, que 

contou ainda com a presença de moradores locais. 

Malhada das Pedras é uma cidade pacata e sua rotina diária passou por uma verdadeira 

revolução graças ao Esporte e Lazer da Cidade. “São contemplados 600 moradores de 

todas as faixas etárias, e são previstos mais 200 beneficiados”, afirma a coordenadora da 

parceria, Tânia Oliveira. A educadora destaca a inclusão de pessoas com deficiências 

motoras e intelectuais e a participação de entes da mesma família e da comunidade como 

grandes conquistas do programa. 

A família da aposentada Aparecida da Conceição, 60 anos, é exemplo concreto dessa 

participação. Tanto ela quanto sua neta Emanuelle, de 9 anos, são frequentadoras 

assíduas da oficina de artesanato. “Aprendemos a fazer pintura em tecido e a 

Pelc em Malhada de Pedras (BA) (Foto: Divulgação) 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49626-festival-do-pelc-agita-a-cidade-de-malhada-de-pedras-no-interior-da-bahia
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confeccionar „fuxico‟ que são produtos fáceis de fazer e que dão retorno financeiro rápido 

com as vendas de produtos, entre eles panos de prato, toalhas de mesa e de banho e 

colchas de cama”, explica Aparecida. 

A dona de casa Noêmia Fernandes, 35 anos, filha de d. Aparecida e mãe de Emanuelle, 

optou pela dança. “O Pelc oferece dança de salão, axé, forró e zumba”, diz, satisfeita. 

Para a sobrinha de Noêmia, Danielle, 8 anos, o que fascina é o judô. “Acho a luta muito 

legal. Além de brincar com os meninos, estou aprendendo com o meu professor, Jeovane 

Novaes,  a imobilizá-los no tatame”, ressalta. 

 

Carla Belizária 

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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Caminhada comunitária dá início às atividades do Segundo Tempo em Floriano (PI) 

14/01/2015, 15:24 

 

A edição de 2015 do Segundo 

Tempo (PST) chegou a 

Floriano, cidade piauiense com 

cerca de 58 mil habitantes, 

popularmente conhecida como 

Princesa do Sul. Para 

comemorar o início dos 

trabalhos, que atenderão neste 

ano 1,4 mil estudantes 

carentes, o programa de inclusão social do Ministério do Esporte promoveu, na última 

semana, uma caminhada solidária pelas principais ruas do município. 

Logo cedo, às 8h, quando a temperatura estava amena, monitores, coordenadores, 

estudantes e populares concentraram-se na Praça Coronel Borges, de onde partiram, 

com faixas nas mãos, rumo à Praça Doutor Sebastião Sebastião Martins. 

Acompanhado pelo profissional de educação física e coordenador pedagógico da parceria 

PST/prefeitura de Floriano, Magnoel Gomes, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, 

Marcos Veras, realizou o lançamento oficial do Segundo Tempo. A democratização do 

acesso à prática e à cultura do esporte e a promoção do desenvolvimento integral de 

crianças, adolescentes e jovens, trabalhando a formação cidadã e melhorando qualidade 

de vida em áreas de vulnerabilidade social foram citadas pelo secretário como os 

principais benefícios assegurados pelo programa. 

“Os alunos irão praticar esporte e atividades físicas no horário oposto ao das aulas, nos 

14 núcleos espalhados pela cidade. A integração vai trazer benefícios por meio de 

práticas esportivas e recreativas, e com isso afastar a juventude das drogas”, anunciou 

Magnoel Gomes. 

Vôlei, atletismo, futebol de salão, handebol, futebol de campo, xadrez, dama, dança e 

recreação, alongamento, palestras, danças e brincadeiras regionais estão entra as 

atividades oferecidas. 

Uma ampla rede de solidariedade foi formada em Floriano e está fortalecida pelas 

parcerias locais. Integram unidades que executam o programa o Posto de Saúde Bosque 

Santa Terezinha, o 3º Batalhão da Polícia Militar, o Comércio Esporte Clube, o Centro 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/49644-caminhada-comunitaria-da-inicio-as-atividades-do-segundo-tempo-em-floriano-pi
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Estadual de Educação Profissional, o Ginásio Poliesportivo e a secretaria de Assistência 

Social. Além dessas, são núcleos do Segundo Tempo as escolas municipais Eleutério 

Resende, Padre Pedro Oliveira, Marcos Santos Resende, Frutuoso Pacheco, Ribamar 

Leal, Raimundo Neiva, Raimundinha Carvalho e Antônio Nivaldo. 

 

Carla Belizária 

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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Alunos do Segundo Tempo têm férias movimentadas em Andradina (SP) 

15/01/2015, 17:50 

 

Cerca de 300 crianças e 

adolescentes do Segundo 

Tempo (PST) na cidade de 

Andradina (SP) estão 

vivenciando uma experiência 

diferente neste período sem 

aulas. A Secretaria de Esporte, 

Lazer e Juventude do município, 

em parceria com a de Educação, 

promovem até esta sexta-feira 

(16.01) mais uma edição da 

iniciativa local Recreio nas Férias, levando brincadeiras, gincanas, prática de skate, 

competições esportivas, natação, lazer e cinema aos beneficiados do programa de 

inclusão social do Ministério do Esporte. 

Com gincanas esportivas e lúdicas, dois endereços foram palco das atividades nesta 

quinta. A praça do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) contou com competições, 

em que meninos e meninas puderam praticar skate e se aventurar em manobras radicais 

na pista construída especialmente para a prática da modalidade. Enquanto isso, a 

Fazenda do Estado recebeu crianças em seu espaços voltados à preservação do meio 

ambiente e ao lazer. Sessões gratuitas de cinema também estão programadas, das 13h 

às 18h, de sexta, no shopping da cidade. 

A colônia de férias é gratuita. O calendário foi devidamente escolhido para o evento 

acontecer em bairros distintos, estimulando a convivência entre os jovens, além de 

incentivá-los ao retorno das aulas. O calor de 33º C foi atenuado com brincadeiras dentro 

d‟ água. Do lado de fora da quadra poliesportiva, em uma área de muito verde e um 

campo de futebol, a atividade foi finalizada com um delicioso piquenique à sombra das 

árvores. 

A semana teve início no Campo do Jardim das Águas, com jogos de mesa. Algumas 

crianças optaram pelo passeio ciclístico em uma estrada de terra, de acesso à cidade de 

Paranápolis. Enquanto pedalavam, elas se deslumbravam com o cenário verde, em um 

caminho pouco conhecido pelos estudantes. “Todas as crianças do meu núcleo 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/49660-alunos-do-segundo-tempo-tem-ferias-movimentadas-em-andradina-sp
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aprovaram e gostaram muito do evento”, diz o professor Flávio Capitel, coordenador do 

núcleo escola Leonor Salomão. 

No segundo local a receber a colônia de férias, o  ginásio de esportes municipal, 

professores trabalharam atividades esportivas de forma lúdica com os estudantes. O jogo 

da velha, por exemplo, foi adaptado, e foram usados bambolês, dois tipos de bolas e duas 

equipes de alunos. “A atividade foi desenvolvida com o acompanhamento do pessoal da 

Capacitação do PST que veio de Londrina, Paraná”, explica Julieti da Silva Franco 

Fidalgo, coordenadora-geral da parceria PST/Prefeitura de Andradina. 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte  

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Prefeito de Palmas diz que Jogos Mundiais Indígenas prometem ser referência 

internacional 

27/01/2015, 16:54  

Foto: Paulino Menezes/ME 

O projeto dos 1º Jogos Mundiais Indígenas 2015, a serem realizados na cidade de 

Palmas (TO), de 15 a 27 de setembro, foi apresentado na manhã desta terça-feira 

(27.01), ao ministro do Esporte George Hilton e a Carlos Geraldo Santana de Oliveira, 

futuro secretário Nacional de Esporte Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) pelo 

prefeito de Palmas, Carlos Amastha, e pelo deputado Cesar Halum (PRB/TO). Para estes, 

o evento promete ser uma referência das causas indígenas para o Brasil e o mundo. 

“Palmas e o Brasil tornarão-se referência para os Jogos Mundiais Indígenas. A cidade tem 

uma população de dez mil indígenas, todos com cultura e tradições muito bem 

preservadas. São indígenas de sete etnias distribuídas em 82 aldeias, que conviverão 

com cultura indígena de 24 países”, afirmou Carlos Geraldo. 

“A sinergia entre o Comitê Intertribal (ITC), a prefeitura de Palmas, o governo do estado e 

o Ministério do Esporte marca o início de uma nova época de um evento que pode ficar 

para a posteridade”, acrescentou o prefeito. 

Para o deputado Cesar Halum (PRB/TO), a integração entre os quatro órgãos garantirá o 

sucesso dos Jogos. “Vamos trabalhar de uma forma conjunta, a cidade já está sendo 

preparada desde o ano passado para receber o evento, foi criado um comitê organizador, 

em que o Ministério do Esporte assumiu a coordenação das ações. Estou com a 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49877-prefeito-de-palmas-diz-que-jogos-mundiais-indigenas-prometem-ser-referencia-internacional-2
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/49877-prefeito-de-palmas-diz-que-jogos-mundiais-indigenas-prometem-ser-referencia-internacional-2
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incumbência de ser o interlocutor entre o parlamento, portanto, os Jogos Mundiais 

Indígenas começam a ser mostrados para o Brasil e para o Mundo", concluiu o deputado. 

 

Cleide Passos 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, Iate Clube de Santa Catarina garante 

suporte a velejadores 

29/01/2015, 16:07  

 

O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC-VI) – garante o suporte ao 

desenvolvimento dos velejadores da agremiação por meio de recursos captados pela Lei 

de Incentivo ao Esporte. Entre 2014 e início deste ano, o projeto “Aperfeiçoamento de 

Velejadores” garantiu a participação dos atletas em regatas nacionais e internacionais.  
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O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC-VI) – garante o suporte ao 

desenvolvimento dos velejadores da entidade por meio de recursos captados pela Lei de 

Incentivo ao Esporte. Entre 2014 e início deste ano, o projeto “Aperfeiçoamento de 

Velejadores” garantiu a participação dos atletas em regatas nacionais e internacionais.   

Da equipe atendida pelo projeto, os velejadores Bruno Fontes, Matheus Dellagnelo, Alex 

Veeren e Maria Cristina Boabaid conseguiram neste ano a classificação para compor a 

seleção brasileira de vela olímpica, mantida pela Confederação Brasileira de Vela 

(CBVela). 

O destaque da equipe, o velejador Bruno Fontes, que conta com o apoio financeiro do 

programa Bolsa Pódio do Ministério do Esporte, conquistou no início do mês o 
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hexacampeonato brasileiro da classe 

laser. Na mesma prova, Alex Veeren 

terminou o Campeonato Brasileiro na 

sétima colocação. 

Na laser radial, Tina Boabaid (Maria 

Cristina Boabaid) encerrou o evento 

com uma vitória na última regata e o 

terceiro lugar entre as brasileiras, atrás 

de Odile Giniad (2ª com 21pp e 

Fernanda Decnop com 16pp). Larissa Juk foi a sexta colocada na etapa com 42 pontos 

perdidos, após dois quintos lugares na sexta-feira (23.05). Em sétimo no geral ficou a 

jovem Maria Carolina Boabaid (ambas também atletas do clube). 

Os velejadores do clube Tina Boabaid, Larissa Juk e Bruno Fontes encaram o primeiro 

grande desafio internacional: etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela. 

 

Ascom – Ministério do Esporte 
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Por meio da Lei de Incentivo, BNDES apoia seleção brasileira de Canoagem Slalom 

30/01/2015, 15:12  

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoia, pelo terceiro 

ano consecutivo, a manutenção da equipe Permanente de Canoagem Slalom Brasileira, 

em Foz do Iguaçu. Com o valor de R$ 5,9 milhões, por meio da Lei de Incentivo ao 

Esporte, o projeto mantém o programa de treinamento unificado dos 24 melhores atletas 

das categorias oficiais da canoagem slalom praticada em corredeiras e com obstáculos. 

 

Os canoístas permanecerão concentrados durante 12 meses para treinamento 

permanente, com apoio técnico, acompanhamento de profissionais da saúde, apoio para 

estudo e participações em competições oficiais. 

O projeto é executado no Centro de Treinamento da Itaipu Binacional, onde o canal da 

piracema da hidrelétrica foi aproveitado para instalação da única pista artificial de 

corredeiras com obstáculos da América Latina. A pista é considerada pela Federação 

Internacional de Canoagem como uma das dez melhores para prática da modalidade no 

mundo. 

A concentração de atletas em um só local permite economia de escala com gastos de 

manutenção e treinamento, além de ganho logístico relevante. Todos os canoístas 

receberão o mesmo tipo de treinamento, sob os cuidados dos mesmos profissionais, sob 

as mesmas condições de pista e com as mesmas orientações técnicas, por isso poderão 

ser avaliados sob os mesmos parâmetros. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51591-por-meio-da-lei-de-incentivo-ao-esporte-bndes-apoia-selecao-brasileira-de-canoagem-slalom
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A Federação Paranaense de Canoagem (Fepacan) selecionará os atletas com base na 

avaliação anual da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa). Os atletas 

selecionados permanecerão no projeto à medida que atingirem índices técnicos 

determinados pela CBCa. Aqueles que não cumprirem os critérios, durante a vigência do 

projeto, serão substituídos. 

 

Mundial Júnior & Sub-23 

Em abril, também com apoio do BNDES, Foz do Iguaçu receberá o Mundial Júnior & Sub-

23, um aquecimento para avaliar os atletas nacionais visando aos Jogos Olímpicos de 

2016. 

O calendário da canoagem brasileira para 2015 inclui ainda a participação no Pan do 

Canadá e no Mundial Sênior do Reino Unido. Patrocinador oficial da modalidade desde 

2011, o BNDES encerrou 2014 com uma carteira de 18 projetos apoiados, no valor total 

de R$ 32,7 milhões. 

 

Conquistas 

No ano passado, a mineira Ana Sátila, de 18 anos, trouxe da Austrália, em abril, a 

primeira medalha de ouro para o Brasil em um Mundial Júnior & Sub-23 de Canoagem 

Slalom, no K1 feminino. Até então, o único brasileiro a subir ao pódio havia sido o gaúcho 

Gustavo Selbach, em 1992, que conquistou o bronze no Mundial Júnior da Noruega. 
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No Pan do México, em julho, o domínio brasileiro foi absoluto: o país conquistou todas as 

medalhas de ouro em disputa. Ana Sátila ganhou duas, no K1 e C1 femininos. No 

masculino, as duas categorias foram vencidas por Pedro Henrique Gonçalves e Felipe 

Borges da Silva. O quinto ouro brasileiro ficou com a dupla Charles Corrêa e Anderson 

Oliveira, no C2 masculino. 

Irmã de Ana Sátila, a mato-grossense Omira Maria Estância foi insuperável no Sul-

Americano da Argentina, em dezembro, vencendo as finais do K1 e C1 femininos juniores 

e o C1 femininos sênior. Na mesma competição, o gaúcho Marcelo Nereu conquistou o 

ouro no C1 masculino júnior. 

 

Fonte: BNDES 
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