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Crianças do Segundo Tempo conhecem bastidores da Fórmula Truck em Curitiba 

04/11/2011, 16:30 

 

No próximo sábado (05.11), as crianças 

atendidas pelo Programa Segundo 

Tempo no município de Paranaguá (PR) 

terão um dia inesquecível. Elas terão a 

oportunidade de participar do treino de 

mais uma etapa do Campeonato 

Brasileiro de Fórmula Truck, desta vez no 

Autódromo Internacional de Curitiba. 

Os cerca de 100 estudantes, com idades 

entre quatro e 12 anos, terão acesso aos bastidores do treino, poderão conversar com os 

pilotos e, além disso, terão a oportunidade de dirigir, com acompanhamento, um 

minicaminhão semelhante aos utilizados na competição. 

Segundo Fabrício Santos, coordenador do Programa Segundo Tempo em Paranaguá, 

esta é a segunda vez que as crianças do município participarão da ação. “Em 2010 fomos 

convidados a participar do evento, para o qual levamos aproximadamente 100 crianças. 

Este ano, estamos levando outras escolas que não estiveram presentes no ano passado”, 

disse. 

A atividade é uma iniciativa do projeto Ação Social Petrobras, que existe há seis anos. 

Nesta etapa, a visita será realizada em parceria do Ministério do Esporte com a Fórmula 

Truck e a Prefeitura de Paranaguá. “Os alunos estão bastante empolgados. É um 

ambiente totalmente diferente da escola e, para a maioria, é o primeiro contato com o 

mundo do automobilismo”, ressaltou Fabrício. 

A 10ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck está prevista para o dia 4 de 

dezembro, em Brasília. 

Segundo Tempo em Paranaguá 

Com pouco mais de um ano de implantação, o Programa Segundo Tempo em Paranaguá 

conta com 20 núcleos nas Escolas Municipais, atendendo cerca de quatro mil estudantes. 

As crianças inscritas no programa têm acesso a atividades esportivas como futebol, 

voleibol, basquete e handebol, além de oficinas de pintura e reforço escolar. 

Paula Braga 

Foto: Divulgação 
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Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Aldo Rebelo assina convênios e visita obras de instalações esportivas no Espírito 

Santo 

18/11/2011, 19:12  

 

O ministro Aldo Rebelo reafirmou nesta 

sexta-feira, em Vitória (ES), a 

necessidade de integrar todas as 

instituições que atuam, direta ou 

indiretamente, na área esportiva para 

consolidar as conquistas recentes dos 

atletas brasileiros em competições 

internacionais e levar o Brasil ao grupo 

das maiores potências esportivas 

mundiais. 

Na capital do Espírito Santo, o ministro do Esporte, acompanhado do governador Renato 

Casagrande e do prefeito de Vitória, João Coser, visitou as obras de reforma do Estádio 

Kleber Andrade, conheceu a sede da Secretaria de Esporte e Lazer, conferiu a reforma de 

ampliação do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho e assinou convênios 

com o governo do estado. 

“Temos que aproveitar o sucesso nos esportes de alto rendimento para ampliar a 

participação dos jovens e o envolvimento dos clubes, das escolas. O esporte tem 

múltiplas funções na sociedade: garante saúde, formação de caráter, desenvolvimento. 

Centros de treinamento como o Jayme Navarro de Carvalho ajudam a criar o apoio 

indispensável da sociedade para o crescimento do esporte em nosso país”, disse o 

ministro. 

Com a reforma do Jayme Navarro de Carvalho, o Espírito Santo terá um centro esportivo 

de referência nacional em condições de receber delegações que participarão dos Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, em nove modalidades: ginástica rítmica, judô, 

taekwondo, handebol, natação, vôlei de praia, boxe, badminton e ginástica artística. 

Em nome dos atletas do Espírito Santo, o capixaba Fábio Luiz, medalhista de vôlei de 

praia nas Olimpíadas de Pequim, elogiou a iniciativa do governo do estado e agradeceu a 

presença do ministro, ressaltando a importância do apoio do poder público para o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento e para a formação de novos atletas. 
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Centro de treinamento 

Foram assinados dois convênios. O primeiro vai viabilizar a gestão olímpica do Centro de 

Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, com a execução de projetos de suporte e 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento, a realização de treinamentos e a 

promoção de cursos de capacitação profissional e qualificação técnica. Nesse convênio, o 

investimento do Ministério do Esporte é de R$ 12 milhões e a contrapartida do governo 

capixaba é de R$ 3,8 milhões. 

O segundo convênio é uma parceria do Ministério do Esporte, por intermédio do 

Programa Segundo Tempo, com o governo estadual para implantação de 150 núcleos do 

Esporte pela Paz, que garante acesso ao esporte e ao lazer à população em situações de 

ameaça, vulnerabilidade e risco social. O investimento total é de R$ 6.652.098,24. O valor 

do repasse do ministério é de R$ 5.123.700,00, com contrapartida de R$ 1.528.398,24 do 

governo do Espírito Santo. 

 

Fernando Guedes, de Vitória 

Foto: Thiago Guimarães/Secom-ES 

Ascom – Ministério do Esporte 

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