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TV chinesa acompanha Segundo Tempo para especial da Copa 2014 

07/06/2013, 10:50 

 

A maior empresa de 

comunicação da China, 

a Televisão Central 

Chinesa 

(CCTV),  iniciou no 

Brasil a produção de 

um especial sobre a 

Copa do Mundo de 

2014.  Para a produção 

de matéria que aborda 

o esporte como 

ferramenta de 

transformação social, foi escolhido o futebol praticado por 800 alunos carentes do 

Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte, do Grupamento dos Fuzileiros Navais e do 

Clube do Rocha (Exército), em Brasília. 

As gravações foram realizadas na manhã desta quinta-feira (06.05). Logo cedo, às 8h30, 

o Clube do Rocha abriu as portas para o repórter chinês Li Xiangyang e sua equipe de 

filmagem, da Produtora Lliminnati. No local foram gravadas imagens sobre a rotina dos 

benefícios recebidos por 500 jovens em situação de risco social que moram em Luziânia, 

São Sebastião, Paranoá e Itapuã. "Registramos a garotada assistindo a aulas de inglês e 

reforço escolar, na oficina de danças do ventre e popular, e praticando futebol", explicou 

Li Xiangyang. 

Depoimentos de pais de alunos, o transporte dos estudantes em ônibus do Exército, e o 

acompanhamento de um deles da saída de sua casa em Luziânia (GO), passando pela 

escola e chegando ao núcleo, no Clube do Rocha, também foram registrados. 

Depois foi a vez de a equipe de reportagem visitar as instalações do Grupamento dos 

Fuzileiros Navais, onde captaram imagens de 300 alunos moradores da  Vila Planalto, 

Telebrasília e Varjão. Os registros foram feitos no horário do almoço, com imagens que 

envolvem desde a produção das refeições até a alegria da garotada ao deparar com a 

grande variedade de alimentos saudáveis presentes no prato. 
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Os profissionais também filmaram os serviços de saúde oferecidos a crianças e 

adolescentes. "Fizemos imagens de alunos em cadeira de dentista e atendidas no 

consultório pelo pediatra e clínico geral", informou Norma Engel, jornalista brasileira 

responsável pelas gravações da equipe chinesa no Brasil. 

Li Xiangyang disse estar impressionado com o a Segundo Tempo e com as mudanças 

que o programa faz na vida de jovens carentes. "Achei um projeto muito bom. É um 

exemplo que deveria ser adotado e seguido por muitos países no mundo", elogiou o 

repórter chinês. 

 

Segundo Tempo/Forças no Esporte 

A parceria dos ministérios do Esporte e da Defesa contempla 12 mil alunos em 150 

núcleos implantados em quartéis da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, distribuídos 

em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O objetivo é fornecer condições 

para os estudantes superarem a exclusão social, utilizando o esporte como ferramenta. 

As atividades acontecem no período oposto ao ensino regular dos estudantes. 

 

Carla Belizária 

Foto: Francisco Medeiros 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Ações educativas marcam aniversário do PST em São Miguel do Iguaçu (PR) 

07/06/2013, 15:28 

 

Uma série de atividades marcou o primeiro aniversário de 

atendimento do Programa Segundo Tempo (PST), na cidade 

paranaense de São Miguel do Iguaçu. Um delicioso bolo foi 

oferecido aos aniversariantes do mês, assim como ações 

educativas e esportivas, que vêm atendendo milhares de alunos beneficiados pelo 

programa do Ministério do Esporte na cidade. 

Uma das grandes atrações do evento foi o tradicional jogo entre os núcleos, realizado no 

dia 3 de maio, com a participação dos alunos, além de ser um momento educativo, as 

crianças vibravam de alegria por ter acesso a tantas atividades. Após as disputas os 

vencedores da competição foram agraciados com medalhas. 

Outra atividade que fez parte das comemorações foi o Dia da Cidadania, uma parceria 

com as secretarias do município e a Universidade Paranaense, que ofereceu à população 

serviços básicos de saúde, como exames médicos, odontológicos, emissão de 

documentos, cortes de cabelo, entre outros serviços. 

"Em homenagem às mães, e com a proximidade do Dia do Meio Ambiente, todos os 

núcleos do PST se juntaram para confeccionar lembrancinhas, usando material reciclável, 

uma filosofia do programa em se preocupar com o meio ambiente", afirmou Mariza 

Cerutti, coordenadora do programa em São Miguel. 

Uma parceria entre a Secretaria de Esporte e o Serviço Social do Comércio (Sesc), reuniu 

várias escolas da cidade para o Dia do Desafio, em que centenas de crianças 

aproveitaram os brinquedos infláveis, os jogos pré-desportivos e muita pipoca para se 

divertir. "Desafio foi o que não faltou para a criançada, que aproveitou muito bem o dia", 

concluiu Francielle Cheutzuck, coordenadora pedagógica do programa. 

Segundo ela, a agenda continua neste mês de junho, com passeio ciclístico e uma 

supergincana ambiental, com diferentes atividades. Uma delas será a ação "Limpar meu 

pedaço" em que cada escola se  responsabilizará pela limpeza em sua área e reprodução 

de uma árvore com sobra de material. 

 

Cleide Passos 

Fotos: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte  
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Aluno do PST fará parte da cerimônia de abertura da Copa das Confederações 

11/06/2013, 19:33 

 

O aluno do Programa 

Segundo 

Tempo/Forças no 

Esporte Joseías 

Ferreira das Chagas, 

14 anos, conhecido 

como o "Joaquim Cruz" 

da nova geração 

do  atletismo por 

vencer todas as 

competições que 

disputa na modalidade, 

foi selecionado para participar da cerimônia de abertura da Copa das Confederações da 

FIFA 2013. A cerimônia será às 16h, no próximo sábado (15.06), no Estádio Nacional 

Mané Garrincha, em Brasília, antes do jogo Brasil e Japão. O jovem desfilará com a 

bandeira nacional, a convite da patrocinadora Coca-Cola. 

"Joseías está bastante alegre com o convite. Ele é o nosso grande orgulho", afirma o 

treinador e sargento da Marinha Antônio Carlos de Miranda, ao lembrar que "Joaquim 

Cruz era meio-fundista, correndo 800 metros e 1.500 metros, e Joseías é fundista, corre 

5mil metros ou acima." 

Filho de família carente - o pai é pedreiro e a mãe, empregada doméstica - o estudante 

mora com mais cinco irmãos em um barraco no Varjão, no Distrito Federal. Ele participa 

do programa de inclusão social do Ministério do Esporte, no Grupamento dos Fuzileiros 

Navais de Brasília, unidade em que teve o talento descoberto. Além de toda a 

infraestrutura esportiva oferecida para a prática do atletismo, Joseías conta com reforço 

escolar, alimentação, transporte  e atendimento médico e odontológico. 

O adolescente garantiu o lugar mais alto do pódio em todas as competições  de que fez 

parte. As mais recentes conquistas foram as três etapas do Circuito Caixa de Corrida de 

Rua. 

Ao participar das provas de 5km de percurso – primeira  etapa em Goiânia, segunda, em 

Uberlândia, e terceira, em Belo Horizonte -,  o garoto foi o primeiro colocado na categoria 
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14 a 19 anos. Como se não bastasse, também foi quinto e sexto lugar duas vezes na 

classificação geral, nas três etapas, disputando com cerca de 1,5 mil participantes em 

média, por competição. 

 

Carla Belizária 

Foto: Francisco Medeiros 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Infraestrutura esportiva vira palco de festas juninas para estudantes do PST 

25/06/2013, 10:20 

 

O dia de São João, comemorado na segunda-feira (24.06) nos quatro cantos 

do Brasil, é festejado pelos estudantes do Programa Segundo Tempo (PST), 

do início ao fim do mês. A festança dos jovens beneficiados pelo programa de inclusão 

social do Ministério do Esporte transforma as quadras esportivas e vilas olímpicas em que 

eles praticam esporte em um verdadeiro arraial repleto de brincadeiras e animação, com 

direito a danças folclóricas, comidas típicas e quadrilha junina. 

Em Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte, a festa será nesta terça-feira (25), às 19h, 

no ginásio poliesportivo Governador Dix Sept Rosado, e reunirá 600 alunos do Programa 

Segundo Tempo e seus familiares. A organização do evento, comandada pela equipe de 

profissionais do PST, promete que o "arraiá será o mais animado que há." 

Na programação do Arraial do Programa Segundo Tempo, estão previstas danças juninas 

de forró, xote e xaxado, além da apresentação de três quadrilhas do PST. Uma delas é 

composta por 20 entusiasmados educandos-coordenadores, professores e monitores. Os 

profissionais e alunos dos seis núcleos da parceria Segundo Tempo/prefeitura estão 

desde o início do mês ensaiando para fazer bonito. As comemorações se encerrarão de 

forma tipicamente caipira, com um passeio comunitário de carroças pelas ruas da cidade. 

O PST em Riacho da Cruz inclui ações culturais e festas tradicionais. "Energia para 

brincar, e 'sebo nas canelas' para correr e dançar a garotada tem de sobra. É uma 

disposição, que podemos constatar durante as aulas de futebol, futsal, vôlei, handebol, 

capoeira e corridas de atletismo do Programa Segundo Tempo", brinca o coordenador-

geral, Evilácio Joças Júnior. 

 

Arrasta-pé na Vila Olímpica 

Em Maceió, o arrasta-pé do Segundo Tempo reuniu no dia 14 de junho uma grande 

quadrilha junina composta por pais de alunos, professores e 650 crianças e adolescentes. 

O palco do encontro foi a Vila Olímpica Lauthernay Pedigão, construída com recursos do 

Ministério do Esporte. Os participantes foram alunos das escolas municipais Hévia Valéria 

e Professora de Lourdes Maria Pimentel, dos bairros Village Campestre e conjunto 

Graciliano Ramos, ambos localizados na periferia da cidade. 

Para alegria da garotada, houve distribuição de comidas típicas como canjica, pamonha, 

milho cozido, bolo, brigadeiro e docinho de coco. Fantasiados de matutos ou com 
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uniformes do PST, os beneficiados gostaram bastante do arraial. De acordo com 

a  coordenadora-geral da parceria PST/Prefeitura de Alagoas, Elisângela Alves da Silva, a 

maioria foi unânime ao agradecer a ela, gritando "foi fantástico, tia!" 

 

Clique aqui para conferir o vídeo das festas juninas 

 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 
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