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Festival de Pipas promove o Segundo Tempo em Rondonópolis (MT) 

04/12/ 2012, 19:21 

 

A realização de um Festival de Pipas 

para promover as ações do programa 

Segundo Tempo (PST) agitou a 

população da cidade de Rondonópolis, 

no Mato Grosso. Realizado no último 

sábado (1º.12), o evento reuniu cerca 

de 200 crianças e adolescentes, além 

de professores, monitores e oficiais da 

polícia militar em um dia de sol 

divertido e coloriu o céu da cidade. 

O futuro núcleo de atendimento do bairro Vila Rica, onde funciona uma das dez unidades 

da parceria com a prefeitura, foi  palco do festival. No local, as atividades foram iniciadas 

com uma palestra alertando quanto aos os riscos da atividade de empinar pipas e sobre 

os cuidados que devem ser adotados durante o lazer em área urbana. Os profissionais 

deram ainda dicas importantes sobre segurança da rede elétrica e das próprias crianças. 

A festa contou com a parceria do programa Rede Cidadã da Polícia Militar de Mato 

Grosso (PM-MT), programa comandado pela sargento Joilma. Os oficiais militares 

discursaram sobre os riscos que correm motoristas e pedestres nas ruas do bairro por 

causa da brincadeira, caso não sejam observadas medidas de segurança para impedir o 

uso de cerol na linha das pipas. 

Depois da  palestra, uma pausa para a garotada recarregar a energia. Foi servido um 

delicioso café da manha, patrocinado pela PM-MT. Em seguida, crianças e adolescentes 

foram encaminhados para a oficina de pipas, em que aprenderam o passo a passo da 

arte de montar as arraias voadoras. 

Cada estudante confeccionou a própria pipa, com diferentes tamanhos e cores. Em 

seguida, meninos e meninas foram a um campo de várzea longe da rede elétrica para 

soltá-las. Receberam prêmios as pipas mais bonitas e as de maior tamanho, mas todos 

os alunos ganharam troféus e medalhas de participação. 

O PST em Rondonópolis será desenvolvido por meio de parceria entre a prefeitura 

municipal e o Ministério do Esporte. No momento o gestor aguarda a sinalização da 

ordem de início da pasta para que cerca de mil estudantes carentes distribuídos em dez 
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núcleos de atendimento deem início às atividades de cultura e esporte, no contra turno da 

escola Dops. 

Entre os beneficiados estão jovens moradores dos bairros de Vila Rica, Jardim Ana Carla, 

Monte Líbano, Nossa Senhora do Amparo, Vila Operária e Cidade Natal. Os núcleos 

funcionarão em espaços públicos e em quadras esportivas do município. 

 

Carla Belizária 

Foto: divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Exército faz festa de encerramento do PST/Forças no Esporte em Brasília 

06/12/2012, 17:45 

 

Em Brasília, uma festa com muita música, dança, sorteio de 

computadores e diplomação de colaboradores voluntários 

marcou o encerramento das atividades do Programa Segundo 

Tempo/Forças no Esporte no núcleo de atendimento do Centro 

de Comunicações de Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEx). A solenidade reuniu na 

quarta-feira (05.12) 400 estudantes que se divertiram pra valer no Clube dos Subtenentes 

e Sargentos do Exército, conhecido como Clube do Rocha. A cada informe veiculado no 

microfone, muitas palmas e assobios dos estudantes eufóricos. 

"Em nome de todos os meus colegas agradeço por tudo de bom que o programa e as 

Forças Armadas estão fazendo para ajudar em nossa educação e em nosso crescimento, 

e por nossa cidadania", declarou Ariana Alves, 12 anos, estudante do Centro de Ensino-

06, do Itapuã. 

O comandante do CCOMGEx, general de brigada Antonino dos Santos Guerra Neto, 

anunciou a próxima meta a ser atingida. "Pelo sucesso do programa, pretendemos 

estendê-lo para o atendimento de 500 crianças", disse. Hoje, 400 participam do PST no 

local. Em seguida, Santos Guerra Neto agradeceu o comprometimento social de todos os 

colaboradores. "Para tudo dar certo é preciso dedicação e disposição dos profissionais do 

Segundo Tempo, dos diretores das escolas envolvidas e dos colaboradores voluntários." 

Os alunos são crianças e adolescentes da rede pública de cidades carentes de Brasília 

contemplados pelo programa de inclusão social do Ministério do Esporte, em parceria 

com os ministérios da Defesa e de Desenvolvimento  Social e Combate à Fome. 

O canto do Hino Nacional em voz alta e a mão direita sobre o peito esquerdo em sinal de 

respeito à pátria deram início à cerimônia. Em seguida, cerca de 40 meninas lideradas 

pela professora Luna fizeram apresentações de dança do ventre. Outro grupo de 

estudantes apresentou a dança de rua. Depois foi a vez de um musical em que meninos, 

usando fraque, e meninas, com malhas pretas, cartolas e guarda-chuvas nas mãos, 

mostraram a coreografia animada pela música New York, New York, de Frank Sinatra. 

Houve espaço para o teatro também. A apresentação da peça "Diga Não às Drogas" 

levou ao palco integrantes que protagonizaram as mais variadas formas de abordagem a 

respeito de entorpecentes e orientou todos sobre como se afastar desse perigo. 
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Trinta colaboradores voluntários foram diplomados pela corporação com a entrega de 

certificados de reconhecimento pelo brilhante trabalho desenvolvido no projeto. Além 

disso, foram sorteados 20 computadores doados pelo CCOMGEx. 

Sayd Gomes, 10 anos, estudante da Escola Classe do Paranoá, era só sorriso. Filho de 

pai segurança e de mãe dona de casa, o menino dono da ficha número 237 foi o 

antepenúltimo sorteado. "Estou muito feliz, mesmo sabendo que vou ter que dividir o 

computador com mais seis irmãos lá em casa", disse. 

Ainda foi feita a entrega de troféus aos vencedores da primeira olimpíada do Segundo 

Tempo em Brasília, realizada no período de 12 a 24 de novembro, no Parque da Cidade. 

O PST/Forças no Esporte funciona em Brasília atendendo 1,1 mil crianças no 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB), na Estação Rádio de Brasília 

(ERMB), no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), Batalhão de Guarda 

Presidencial (BGP), e na Base Aérea (BABR), além do núcleo do CCOMGEx. As crianças 

e jovens recebem o reforço escolar, acompanhamento pedagógico e desenvolvem a 

prática esportiva. No Brasil todo, o convênio contempla 15 mil estudantes em quartéis da 

Marinha, Exército e Aeronáutica. 

 

Carla Belizária 

Foto: divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Segundo Tempo/Forças no Esporte apresenta estrelas do atletismo 

12/12/2012, 11:30 

 

Quando o assunto é corrida de rua, o estudante Joseías Ferreira 

das Chagas, 14 anos, não perde tempo e radicaliza. Sempre. O 

jovem atleta do Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte 

emplacou o primeiro lugar em todas as competições de que 

participou neste ano, em Brasília. Foram três provas e três vitórias. Até o momento, não 

há adversários a seu nível nessa faixa etária. "E se existe, ainda não apareceu", afirma o 

técnico Antônio Carlos de Miranda, coordenador de núcleo no grupamento dos Fuzileiros 

Navais em Brasília. 

Filho de pai pedreiro e mãe empregada doméstica, o jovem fundista mora com mais cinco 

irmãos numa área de transição, em um barraco de madeira. Há dois anos no Segundo 

Tempo, o adolescente sonha em ser um grande campeão. Para isso ele deve continuar 

treinando com toda a infraestrutura oferecida pelo grupamento aos estudantes do 

programa de inclusão social do Ministério do Esporte, em parceria com o da Defesa. 

Seu feito mais recente foi durante a corrida dos Carteiros, prova com um percurso de 2 

km, realizada em 29 de outubro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Quando o 

atleta prodígio percorrera cerca de dois terços do trajeto da  prova, na disputa com 

corredores de ponta, bastou apenas um sinal para que o menino deixasse todos pra trás. 

"Gritei: corre, Joseías. E ele disparou na frente, deixando os adversários na poeira, com 

uma diferença de quase 100 metros em 10 segundos", revela Miranda. 

Outra façanha do garoto aconteceu na Corrida de 21 de setembro, realizada pelo 7º 

Comando do Distrito Naval. Dessa vez, Joseías competiu com maratonistas adultos em 

uma prova de âmbito militar, com 4,3 mil metros, que reuniu atletas da Marinha de 

Brasília. Mesmo correndo com militares cujas atividades físicas estão incorporadas às 

ações diárias, o jovem foi o vencedor. Na primeira competição de 2012, a Corrida Duque 

de Caxias, Joseías sagrou-se campeão na categoria de 12 a 14 anos. 

 

Menina que brilha 

Neste ano também foram identificados talentos do atletismo entre as garotas beneficiadas 

pelo Segundo Tempo, no Grupamento dos Fuzileiros Navais. A estudante  Fernanda de 

Moura, 12 anos, é uma delas. Junto com Joseías, a menina participou da 30ª Corrida dos 

Sinos, evento esportivo  de 5 km, tradicional no centro de Recife, Pernambuco. O garoto 
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venceu na classificação geral, ao ficar em primeiro lugar, e Fernanda faturou o segundo, 

também na geral. 

Fernanda é também a maior vencedora do circuito Maratoninha no país. Somente em 

2012, foi a campeã nas disputas realizadas em Brasília, Uberlândia e Goiânia. É ainda 

tetracampeã da Candanguinha, tricampeã da CORDFinho (Corrida do DF), e vencedora 

da Corrida contra o Câncer Infantil e da corrida do Coelhinho. 

"Na semana do Dia das Crianças, doei mais de 10 bicicletas, que recebi como premiação, 

às crianças carentes do DF", disse a menina, cujo talento foi descoberto pelo pai. 

"Quando minha filha  tinha 4 aninhos ela me seguia ao ver que eu estava saindo para 

correr. Ela ia chorando e me acompanhando. Eu dava várias voltas e ela ia me seguindo, 

corria até cansar", lembra, orgulhoso, Ezequiel Mesquita. 

 

Carla Belizária 

Foto: Glauber Queiroz 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Começa em Brasília Encontro Anual das Equipes Colaboradoras do PST 

13/12/2012, 19:38 

 

Começou nesta quinta-

feira (13.12), o 

Encontro Anual das 

Equipes Colaboradoras 

do Programa Segundo 

Tempo (PST), no Hotel 

Nacional, em Brasília. 

O evento, que conta 

com a participação de 

mais de 200 

profissionais da área 

de Educação que 

atuam em 50 universidades federais e faculdades envolvidas com o programa no país, foi 

aberto pelo secretario nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), 

Afonso Barbosa. 

Durante a palestra, o secretário ressaltou a importância do PST dentro do sistema 

esportivo brasileiro. "O Segundo Tempo é um grande ganho para o Brasil se tornar uma 

potência", disse. Os colaboradores são os responsáveis  pelo acompanhamento 

pedagógico, ponto fundamental para o desenvolvimento do Segundo Tempo. 

O Encontro Anual das Equipes Colaboradoras do PST vai até sábado (15). Entre as 

atividades programadas estão relatos de experiências bem-sucedidas, de boas 

práticas/capacitação, do projeto-piloto de tênis júnior e do PST/Mais Educação. Além da 

apresentação dos trabalhos pedagógicos, haverá a realização de uma plenária para 

elaboração de documento oficial com propostas de intervenções para o próximo ano. 

Também estiveram na solenidade de abertura a representante do Unicef, Ilária Fávero, a 

diretora do Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e 

Programas Intersetoriais, Gianna Perim, o professor-doutor da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul Ricardo Petersen, o coordenador pedagógico do PST Amauri Oliveira, 

e as coordenadoras-gerais de Esporte Educacional Eidilamar Ribeiro e Andrea Ewerton. 

 

Carla Belizária 
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Foto: Glauber Queiroz 

Ascom - Ministério do Esporte 
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