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Meninas do Segundo Tempo conquistam terceiro lugar no Troféu Brasil de Futsal 

Feminino 

02/05/2011, 11:55 

    

O programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, na 

cidade do Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, vem 

revelando talentos para o futebol. No caso mais recente, 

não foram os meninos, mas as meninas que brilharam. As 

garotas do núcleo representaram a cidade fluminense no 

Troféu Brasil de Futsal Feminino, nas categorias sub-15 e 

sub-18. A equipe conquistou o terceiro lugar nos dois torneios, realizados em Taubaté, no 

interior de São Paulo, entre 21 e 23 de abril.  

Disputado por 18 equipes, o Troféu Brasil foi conquistado pelas equipes do Joinville (SC) 

no sub-18 e da Portuguesa (SP) no sub-15. O coordenador do núcleo do Segundo Tempo 

em Arraial do Cabo e treinador da equipe de futsal, Djalma Leite Lira, ficou surpreso com 

o desempenho das meninas. “Não esperávamos o ótimo resultado. Somos a primeira 

equipe do estado do Rio que conseguiu esse desempenho. Só perdemos para as equipes 

campeãs, que, por sinal, são compostas por atletas profissionais”, diz Lira.  

Ele trabalha com futebol há 11 anos e conta que a atividade desenvolvida pelo núcleo é 

pioneira no Rio de Janeiro. “Atualmente, participam do projeto 45 meninas, entre 7 e 17 

anos. A procura é grande. Elas se mostraram interessadas mais pelo futsal do que pelo 

voleibol”, revela.  

O Segundo Tempo na Região dos Lagos (RJ) funciona em 36 núcleos, distribuídos nos 

municípios de Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Cabo Frio. O 

programa contempla cerca de 3,6 mil crianças.  

O coordenador geral do programa Segundo Tempo na Região dos Lagos, Fernando 

Ferreira, diz que a competição significou muito para as meninas. “Muitas delas nunca 

tinham viajado. Tudo foi novidade e, com certeza, foi inesquecível para muitas. Vai marcar 

para sempre. Essa foi a maior vitória, ver a alegria nos rostos delas”, afirma.  

 

Breno Barros  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Escolas estaduais do Amapá vão receber o programa Segundo Tempo 

12/05/2011, 16:40 

      

O deputado federal Evandro Milhomen (PCdoB-AP) foi 

recebido pelo ministro do Esporte, Orlando Silva, nesta 

quarta-feira. Na reunião, Evandro apresentou ao ministro o 

desejo de levar o programa Segundo Tempo para as 

escolas municipais do estado. Segundo ele, a partir de 

junho, todos os municípios amapaenses que contam com 

escolas estaduais vão ser atendidos pelo programa. Por isso, o objetivo agora é atender, 

também, a rede municipal de ensino.  

Além do deputado amapaense, o Ministro do Esporte recebeu os deputados federais 

Daniel Almeida (PCdoB-BA) e Alice Portugal (PCdoB-BA). Acompanhados de cerca de 15 

prefeitos de municípios baianos, os deputados fizeram um balanço positivo da 

implementação dos programas do Ministério no Estado da Bahia, como as Praças da 

Juventude. Os prefeitos aproveitaram a ocasião e, também, apresentaram novas 

solicitações ao Ministério.  

 

Ouça o áudio 
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